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�ٌ��ِ�ْ	َ )1(  
  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ

وآله  والسالم علَى أَشرف الْمرسلني سيدنا محمدالْحمد ِهللا رب الْعالَمني والصالةُ 
 دعبو ، نيعمأَج بِهحصابِ ... وتلَى كع تاطَّلَع لْمِ  -فَقَدي عف يدفرِ الْمصتخالْم

وِيدجقَا الترالش يماهرنِ إِبيلِ باعمخِ إِسيالش اذتُألسل هدتجفَو ، بِه فَعناُهللا و ظَهفح ، وِي
 قَدا ، وهعضوي مف لَّةقَّةُ اَألددلُوبِ ، وولَةُ اُألسهثُ سيمِ ، حالْفَه قَرِيب ، ذأْخلَ الْمهس

و يفعالض ، ويدجابِ التوأَب نابٍ مكُلِّ باَء لاآلر لِّفؤالْم عمج ، ملَ الْفَههسي؛ ل الْقَوِي
 وحضور الْبديهة ، وخصوصا الْمبتدئني والناشئني في معرِفَة هذَا الْعلْمِ ، سائالً اَهللا تعالَى

  .الْموفق أَنْ ينفَع بِه كُلَّ من قَرأَه ، وأَنْ يجزِي اُهللا الْمؤلِّف خيرا ، واُهللا 
  من محمود أَمني طَنطَاوِي : تقْرِيظٌ 

  رئيسِ لَجنة تصحيحِ الْمصاحف بِاَألزهرِ سابِقًا 
 قَافاَألو ةارزقَارِئِ بِويلِ الْمكوو  

    .وشيخِ مقْرأَة السيدة زينب رضي اُهللا عنها 
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�ٌ��ِ�ْ	َ  )2(                         
  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ

هعلى آلو ، دمحا منديس نيلسرالْم فرلَى أَشع المالسالةُ والصو ، نيالَمالْع بِهللا ر دمالْح 
 نيعمأَج بِهحوص.  

الشيخ  لُاضفَا الْنابن هفَلَّي أَذالَّ الْمختصرِ الْمفيد في علْمِ التجوِيداطَّلَعت علَى كتابِ 
م قَاوِيرالش يماهرإِب نيلُ باعمإِسدرالْ سقاَءرالْ اتعرِش و ،وجدتبِ هحماِهللا د وافا في ي

موضوعه – شامالً لمباحث التوِجيد – مع قَّالدة في عاَأل ضِرامِكَح وتيبِوِبا ه.  
قَود عرالْ ضملِّؤف فرِ يهوفْصٍ ةَايمٍ حاصع نع رِ ؛ مشالن ةبطَرِيقِ طَي نمما زاد في قيمة ا ذَه
  . ابِتكالْ
 ةابتكالْ نم يدزِمى الْلإِ فلِّؤمالْ قفِّوي نْأَ، و مِلْعالْ بالَّطُ ابِتكا الْذَهبِ عفَني نْى أَالَعت اَهللا لُأَسأَ
فيما يخدقُالْ مآنَر الْوقاَءرالْ اتمتواتةَر .  
وى اُهللالَّص ولَّسم لَعى سيدنا محمد ولَعى آله وصبِحأَ هجمعني .  
  

  هبتكَ                                                                                        
علي محمد توفيق الناسح  

  رِشعالْ اتاَءرقالْبِ ازجمالْ
23/4/2010  
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بِسمِ اِهللا الرنِ الريمِمحح 
  مقَدمةٌ 

لهل احلَمد نيالَمالْع بر هانبحلِ سالقَائ � # sŒÎ* sù çµ≈tΡù&t� s% ôì Î7̈?$$sù …çµ tΡ# u ö�è% �  ،لَقخ 

،  فَهمه بِالْفَضلِ واِإلحسانو ه، وأَعان ه بِالْعلْمِ واِإلميانوقَوم ه، وأَرشده البياَنَ ملَّوع اِإلنسانَ
اِءهرِ أَنبِييلَى خع المالسالةُ والصو  ،وهائيفامِ أَصإِم  ،دمحا منديس � ،  لَ بِهمعال القُرآنَ وت

، أَرسلَه ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا إِلَى اِهللا بِإِذْنِه وسراجا  ؛ فَكَانَ نورا يحملُ نورا
  : صلَى اُهللا علَيه وعلَى آله وصحبِه أَمجعني ومن تبِعهم بِإَحسان إِلَى يومِ الدينِ ، أَما بعد منِريا

، وفَضلُ كَالمِ اِهللا علَى  � رب الْعالَمنيكَالم اِهللا ؛ إِذْ هو تالوةُ القُرآن فَإِنَّ أَعظَم الذكرِ 
 أَنْ والْقَارِئ الْكَرِميأُوصي نفِسي ومن هنا  علَى سائرِ الْخلْقِ ،  �سائرِ الْكَالمِ كَفَضلِ اِهللا 

عيلِّم ذَوِيه  ةَ القُرآنالوال  ،تن وم لزِمستذَا يأَنَّ ه كا بِاَألحكَامِ قَبلَ  الْقَارِئِشمالكُونَ عأَن ي
هرا غَيهملع؛ أَن ي  يهعطِء ال ييالش دامِفَفَاقياَء قأَثْنكَامِ بِ الْقَارِئِ ، وامِ الْأَحيقِ اِهللا  -إِفْهفوبِت

نِهوعأَنْ-و هلَيلِّ ععيمهالْ م عم لَ بِالقُرآنمابِقِ عسهلمع  بِه ،با حيو لَفالس برد لَكذَا إِن س
يمِ القُرآنعلي تف املُنِري قَالَ ، فَقَد  ودعسم ناِهللا اب دبع�  : " رشع لَّمعا إِذَا تنلُ مجكَانَ الر

  ،)1(" يعرِف معانِيهن والْعملَ بِهِن آيات لَم يجاوِزهن حتى 
إِنهم :  �ثَنا من كَانَ يقرِئُنا من أَصحابِ النبِيِ حد: "  � أَبو عبد الرمحنِ السلَمي وقَالَ

قتوا يرِئُوكَاننولِ اِهللا  نَ مسشرِ  �ري العذُونَ فأخفَال ي اتآي شرا عوا معلَمى يتى حاُألخر
  )2(" فَعلمنا العلم والعملَ : في هذه من العلمِ والعملِ قَالُوا

 �çµuΗ©>tã… :فَقَالَ سبحانه   �جليس نبِيه� جِبرِيلَ  �؛ فَلَقَد زكَّى اُهللا  وإِنما العلم بِالتلَقي

ß‰ƒÏ‰ x© 3“uθà)ø9$# �  بِيبِهحالَى لعقَالَ تو ،�  :� y7‾Ρ Î)uρ ‘ ¤)n=çGs9 šχ# u ö�à)ø9$#  ÏΒ ÷βà$ ©!  

  
)1 (أثر حسن . روفِْسريِ  اهي التف رِيالطَّب)1/80. (  
)2 (أثر حسن روأَ اهمحد هدنسي مف )5/410) (23529 ( ِفِْسريي التف رِيالطَّب ،)بِ ) 1/80عي شف يقهيالْبو ،

 ان1953(اِإلمي) (2/330 ( ىرنِ الْكُبني السفو ،)5072) (3/119 ( ،واببِأَ ني شيةَب  هفنصي مف)29929 (
)6/117 ( كردتسي الْمف ماكالْحو ،)1/743) (2047 . (  
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AΟŠ Å3ym AΟŠ Î=tæ �  بِيالنلَّ وجو زاِهللا ع نيلَقِّي بطَةُ التاسو ذَفَتكَ �فَحو ، بِيأَنَّ الن�  قَد

   )3(مباشرةً ؛ للداللَة علَى بلُوغِ الذِّروة في اَألداِء واِإلتقَان  �تلَقَّى الْقُرآنَ عنِ اِهللا 
، نلَى مع بجفَي أَرةَ القُرآنلَاوت اد قَاننِ نْأَ بِإِتع لَقَاهتي نِنيكَامِ ؛ املُتقبِاَألح نيمالئَال الْعلَّ  لضي

   :وقَد قَالُوا  ، أَويضلَّ
  من يأْخذ العلم عن شيخٍ مشافَهةً    يكُن عن الزيغِ والتصحيف في حرمِ

  ومن يكُن آخذًا للعلمِ من صحف    فَعلمه عند أَهلِ العلمِ كَالعدمِ
ذَا وه هيقفوتو همكَراِهللا و ةنبِممقَد ض ذَنتا اه ابتلْكجوِيدلمِ التي عا فيدفا مارصفْقاً  اختو

لِإلمامِ ابنِ  ، من طُرقِ طَيبة النشرِ لرِواية اِإلمامِ حفْصِ عن عاصمٍ رضي اُهللا تعالَى عنهما
 رِيزالْج�  نا مهداهوبِش كَاماَألح لْتذَيو ، هترهشل هلَيع تهبنو ةبِياطالش ةً طَرِيقنمضتم

ةرِيزالْج ةمقَدنِ الْمتماَألطْفَالِ و فَةحنِ تتا ،  فَ مورسيالً مهلِ اِهللا سبِفَض ابتاَء الْكنِجا عيدعب 
أَحكَاما شرعيةً حولَ تالوة وسماعِ بِالْكتابِ  أَلْحقْت، و والتطوِيلِ املُملِّ االختصارِ املُخلِّ

ختمت الْكتاب بِمتنِ ، ثُم "  اِإلمتاع بِفَتاوى التالوة واالستماعِ" اآليات القُرآنِية وسميتها 
حا تهِمتيم؛ َأله ةرِيزالْج ةمقَدنِ الْمتماَألطْفَالِ و فَة.

 
  

 جِها أُوامتخوكْرالش هانحبس لَّهاَء لالثَّنلِ  وأَهى وقْولِ التةً ، أَهرظَاهةً وناطمِ ، بعيضِ النفم  
كْرالش ثُم ، ةرفغلِ  الْمَأله صأَخلَفًا ، وخ وا أَولَفًا كَانس ، هتالوت قح هلُونتي ين؛ الَّذ آنالْقُر

، والشيخ  )4( الشيخ محمد ابن صالحٍ: منهم بِالذِّكْرِ شيوخي اَألجِالَء ، السادةَ الْعلَماَء 
  ،)5( محمد ابن محمود عبيد

  
)3 ( ةلِ اآليمالن ةورسي لالْبِقَاع فِْسريت ظُرانو) :6.(   
)4( هو شيأَي الْخاُهللا لُو ظَهفاِء ،  حلَمع نمةيقربِالش اَءاترالْق  اَءاتربِالْق هازعِ، أَجبالس  يدمالْح دبع ناب مدحم خالشي

  . نيآم. رضي اُهللا عنِ الْجميعِ  الْفَتاحِ الْقَاضي عبد الْعلَّامةُو عثْمانَ السيد بن عامر علَّامةُالْعن شيخيه رحمه اُهللا رِزقٍ 
أَجازه بِالْقراَءات و أَجازه بِالْقراَءات العشرِ الصغرى الشيخ محمد ابن حسن منجود ، ، من قُراِء الْعشرِ الْكُبرى ) 5(

اُهللا ، وقَد ذَكَره ، وهو من أَجلِّ وأَفْضلِ تالمذَة الْعالمة الزيات رحمه العشرِ الْكُبرى الشيخ حسنين ابِن إِبراهيم جِبرِيلَ 
 من علَماِء اَألزهرِ ومدرسيه اآلنَ ، كَانَ زميلَنا في طَلَبِ الْعلْمِ في قسمِ الْقراَءات ، وكُلِّية: صاحب هداية الْقَارِي فَقَالَ 

 ةبِيرالْعو ةيالماِإلس اتاسرالد- هةُ اَألزعامج مِ لَهجرتلَى الْمع ذي اَألخف وقَنِي هبسا ، وعا منجرخترِ ، و-  خينِي الشعي
  ) . 1/628(هـ من هداية الْقَارِي للشيخِ الْمرصفي رحمه اُهللا .الزيات صاحب أَعلَى إِسناد في عصرِه رحمه اُهللا أ
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يالشلُ وادع خناب ازي الْب6( غُنِيم(  ، هاتحش خيالشوناب دمحم يلع )7(  ، خيةُ الشالمالْعو
 طَاوِيطَن نيأَم ناب ودمحم ، خيةُ الشالمالْعو وركْتالد نب يدعحٍ سالوالعالمة املتقن  )8( ص ،

كَما أَسأَلُه سبحانه أَنْ يجزِلَ الثَّواب ويحِسن  .رضي اُهللا عنِ الْجميعِ  حممد يونس الغلبان
الشيخ الْعالمةُ عامر ابن السيد عثْمان ، والشيخ الْعالمةُ رِزق ابن : عالمينِ الْجليلَينِ الْمئَاب للْ

،  علَيهِما من اِهللا سحائب الرحمة والرضوان - ا عمومِ الْمقَارِئِ الْمصرِية شيخ -خليل حبه 
وأًسأَلُ اَهللا سبحانه أَن يجعلَ كُلَّ ما كَتبت في موازِينِ حسناتي ومن علَمونِي ، وأَنْ يجعلَ 

لكَرِميِ ؛ إِنه بِكُلِ جميلٍ كَفيلٌ ، وهو حسبِي ونِعم الوكيلُ ، هذَا العملَ خالصا لوجهِه ا
بِهحصو هلَى آلعو دمحا منديلَى سع ارِكبو لِّمسو ملِّ اللَّهصو ، نيالَمبِ العر لهل احلَمدو 

 نيعمأَج .  
.....................................................................  

�ِ��ِ� َوِ�ْ�ِ�ِ� ِ��ِ�َ�َ� ُ�ْ�ََ�  ِ	"َوِة ا�ُ�� ِن ا
  :قَالَ اُهللا تعالَى 

� ¨βÎ) t Ï%©!$# šχθè=÷Gtƒ |=≈ tGÏ. «! $# (#θãΒ$ s%r& uρ nο 4θn=¢Á9$# (#θà)x�Ρ r& uρ $ £ϑÏΒ öΝßγ≈ uΖø%y—u‘ #u�Å� 

ZπuŠ ÏΡ Ÿξ tãuρ šχθã_ ö�tƒ Zο t�≈ pg ÏB  ©9 u‘θç7s? * óΟßγuŠ Ïjùuθã‹Ï9 öΝèδu‘θã_ é& Νèδy‰ƒÌ“ tƒuρ  ÏiΒ ÿÏ& Î# ôÒ sù 4 
…çµ‾Ρ Î) Ö‘θà�xî Ö‘θà6 x©  �                    ) ٍرةُ فَاطور30،  29س.(  

  : �قُلْت يا رسولَ اِهللا أَوصنِي قَالَ : " ، وعن أَبِي ذَر رضي اُهللا عنه قَالَ 
  :  �يا رسولَ اِهللا زِدنِي قَالَ : قُلْت  	 اِهللا فَإِنها رأْس الْأَمرِ كُلِّه أُوصيك بِتقْوى �

   	 علَيك بِتالوة القُرآن وذكرِ اِهللا عز وجلَّ فإنه ذكر لَك في السماِء ونور لَك في اَألرضِ�

  

)6 ( اَءاتربِالْق قْرِئةُ الْمالمرِ الَعشالْعمٍ ، وبِ نِجريد كَزرقَارِئِ مم خياِء ، وشلَمع نمةيقربِالش اَءاترالْق.  
)7 ( اَءاتربِالْق قْرِئةُ الْمالمىالَعررِ الْكُبشالْع  انيلِ حزنم أَةقْرم خيشو ،– ا ، ويهاِء هلَمع نبِام اَءاترالْقةيقرلش   ،

  .والْموجِه اَألولُ بِمعاهد الْقراَءات بِاَألزهرِ الشرِيف ، رضي اُهللا عنِ الْجميعِ
)8 ( اَءاتربِالْق قْرِئالْم ققحةُ الْمالمىالَعرغى والصررِ الْكُبشالْع  ةرِيدكَنبِاإلس.  
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إِياك وكَثْرةَ الضحك فَإِنه يميت الْقَلْب ويذْهب بِنورِ 
 :  �زِدنِي قَالَ :   قُلْت يا رسولَ اِهللا
هجالْو 	   نِي قَالَ : قُلْتولَ اِهللا زِدسا ري�   :
: قُلْت   	 علَيك بِالْجِهاد فَإِنه رهبانِيةُ أُمتي 


:  �يا رسولَ اِهللا زِدنِي قَالَ  مهسالجو نياكسالْم بأَح 	نِي ، قَالَ  ولَ اِهللا زِدسا ري قُلْت
�  :
اِهللا انظُر إِلَى من هو تحتك وال تنظُر إِلَى ما هو فَوقَك فَإِنه أَجدر أَنْ ال تزدرِي نِعمةَ  

كدنع 	نِي قَالَ  ولَ اِهللا زِدسا ري قُلْت�  :
  )9(.  	قُلِ الْحق وإِنْ كَانَ مرا 

انينعم لَه ةالوأَنَّ لَفْظَ الت آنالْقُر قَارِئ لَمعلْيلُ  وى اَألونعالْم ، : اَءةرالْق قح آناَءةُ الْقُررق
فَاتباع الْقُرآن ؛ يقَالُ تال : بِتمهلٍ وتدبرٍ من غَيرِ تحرِيف وال تبديلٍ ، وأَما الْمعنى الثَّانِي 

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ كَائن لَكُم أَجرا  ":  � سى األشعرِيأَبو موقال  الشيَء يتلُوه إِذَا تابعه ، كَما
فَإِنه من اتبع الْقُرآنَ هبطَ بِه علَى رِياضِ  فَاتبِعوا الْقُرآنَ وال يتبِعنكُم الْقُرآنُوكَائن علَيكُم وِزرا 

آنُ زالْقُر هعبات نمو ةنالْجارِ  *خي النف فُهقْذفَي ي قَفَاه10( "ف( ،  

 ودعسم نقَالَ ابو�  :� هوددح ةبِإِقَام نلَكو وفرالْح فْظبِح آنفْظُ الْقُرح سلَي �11(( ،    

الَقَو راِهللا ولُس �  :� هلَمعالقُرآنَ و لَمعن تكُم مريخ �12( (،   
 هلَيع هالمساِهللا و اتلَوقَالَ صشرِ �: وةُ بِعناحلَسةٌ ونسح بِه ابِ اِهللا فَلَهتن كرفًا مأَ حن قَرم   

  

  

)9 ( رِهيغل يححصرواه ابن حبان يف صحيحه )2/76) (361 (لَ ظُلفْالَّوه ، و اهوالْرحاكي  مف كردتسالْم)4166 (
)2/652 ( هارِخيي تف راكسع نابو ،)23/274،276 ( ِبعي الشف يقهيالبو ،)نِ ) 3/291) (3576ني السفو ،

وللْحديث ) 1/166(، وأَبو نعيمٍ في الْحلْية ) 2/157) (1651(، والطَّبرانِي في الْكَبِريِ ) 9/4) (17489(الْكُبرى 
  .ف بقيةٌ في أَوله وآخرِه حذفَت لضعفها ، وفي الصحيحِ ما يغنِي وإِنْ صح معنى الْخبرِ الضعي

)10 ( أَثَرحس ناهوأَ ربو نعي مٍيف لْاحلة ي)1/257 ( ،وارِالدمي  نِهني سف)2/526() 3328 (، ونبِأَ ابي شيةَب 
)30014) (6/126 ( ،)34821) (7/142 ( ، *) خيزف ه) قَفَاهفَعأَي د .   
)11 ( أَثَرحسن  دهي الزف كاراملُب ناب اهور)1/57) (203. (  
)12 ( يارخالب اهور يححص)4/1919) (4739. (  
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 رفح يممو رفح وِالم رفح فن أَللَكو رفا ال أَقُولُ آمل حهأَمثَال�13( (،  
املَاهر بِالقُرآن مع السفَرة الكرامِ البررة والَّذي يقرأُ القُرآنَ ويتتعتع فيه وهو علَيه  �:  �وقَالَ 

 أَجرِان لَه اقش�14( (  

اقْرُءوا الْقُرآنَ فَإِنه  �:  �وقَالَ  ، )15( �أَهلُ القُرآن هم أَهلُ اِهللا وخاصته  �:  �وقَالَ  ،

الْبقَرةَ وسورةَ آلِ عمرانَ فَإِنهما  )16(يأْتى يوم الْقيامة شفيعا َألصحابِه اقْرُءوا الزهراوينِ 

 انيأْتتانتايا غَيمهكَأَن أَو انتاما غَممهكَأَن ةاميالْق مو17( ي(  افورٍ صطَي نم قَانرا فمهكَأَن أَو
اقْرُءوا سورةَ الْبقَرة فَإِنَّ أَخذَها بركَةٌ وتركَها حسرةٌ والَ  )19( تحاجان عن أَصحابِهِما )18(

إِنَّ من إِجالَلِ اللَّه إِكْرام ذى الشيبة الْمسلمِ  � :  �وقَالَ ، )21( � )20(تستطيعها الْبطَلَةُ 
  وحاملِ 

  
) 314(، وفي األوسط ) 18/76) (141(، والطَّبرانِي في الْكَبِريِ ) 5/175) (2910(صحيح رواه الترمذيِّ ) 13(
، وأَبو نعيمٍ ) 342، 2/341) (1983(، والبيهقي في الشعبِ ) 6/118) (29933(، وابن أَبِي شيبةَ ) 1/101(

 ةلْيي الْح6/263(ف ( ماحلَاكو ،)1/755) (2080. (  
 )14( يححص  مسلم اهور اللَّفْظُ لَهو)798) (1/549 ( ارِيخالْب اهورو ،)4653) (4/1882 (.  
 )15( يححص  دأَمح اهور)3/242) (13566(، ) 3/127) (12301(، ) 12314 ( ماحلَاكو ،)2046 (
والنسائي في السننِ الْكُبرى ) 1/283) (2124(، والطَّيالِسي في مسنده ) 1/78) (215(، وابن ماجةَ ) 1/743(
)8031) (5/17 ( ،لْيي الْحمٍ فيعو نأَبو ة)9/396(، ) 9/40(، ) 3/63)*  (لُ اِهللاأَه ( هاؤيلأَو أَي.  
  .سميتا الزهراوينِ لنورِهما وهدايتهِما وعظيمِ أَجرِهما ) الزهراوينِ ( )16( 
)17) ( انتايا غَيمهكَأَن أَو انتاما غَممهةُ ) كَأَناممالغ ، هابا شم ةٌ أَوابحس هأْسر قانَ فَوٍء أَظَلَّ اِإلنسيةُ كُلُ شاييالغو

  .قَالَ العلَماُء املُراد أَنَّ ثَوابهما يأْتي كَغمامتينِ 
)18 ( ) افورٍ صن طَيم ا فُرقَانمهكَأَن (ا حمهى كَأَناُألخر ةايوي الرفواناجحت افورٍ صطَي نم قَانز  

اف جورٍ صن طَيم لُهقَوو ، انتاعمجو انيعا قَطمهو داحا وماهعنواحلزقان م ا، الفُرقَانبِهِماحص نع نم يهو افَّةص مع
  . الطُّيورِ ما يبسطُ أَجنِحتها في اهلَواِء 

  .أَي تدافعان اجلَحيم والزبانِيةَ وهو كنايةٌ عن املُبالَغة في الشفَاعة ) تحاجان عن أَصحابِهِما() 19(
  .أَي ال يقدر علَى تحصيلها السحرةُ ) الْبطَلَةُ والَ تستطيعها() 20(
)21 (يححص  مسلم اهور)1/553() 804. (  
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قِْسطالْم لْطَاني السذ امإِكْرو هنى عافالْجو يهى فالرِ الْغغَي آنالْقُر �22( (  

قَالَ و�  :� ةجركَالْأُت لُ بِهمعيآنَ وأُ الْقُرقْري يالَّذ نمؤ23( الْم ( با طَيهرِحيو با طَيهمطَع
 نمؤالْموقِ الَّذافنثَلُ الْمما ولَه لَا رِيحو با طَيهمطَع ةرمكَالت لُ بِهمعيآنَ وأُ الْقُرقْري لَا يي الَّذ

 الْحنظَلَةكَ يقْرأُ الْقُرآنَ كَالريحانة رِحيها طَيب وطَعمها مر ومثَلُ الْمنافقِ الَّذي لَا يقْرأُ الْقُرآنَ
)24(را مهرِحيبِيثٌ وخ أَو را مهمطَع � .)25   (  

يجِيُء القُرآنُ يوم القيامة كَالرجلِ الشاحبِ يقُولُ لصاحبِه هل تعرِفُنِي أَنا الَّذي  �:  �وقَالَ 
  تاجِر من وراِء تجارته وأَنا لَك اليوم من كُنت أُسهِر لَيلَك وأُظمىُء هواجِرك وإِنَّ كُلَّ

شماله ويوضع علَى رأسه تاج الوقَارِ ويكسى وراِء كُلِّ تاجِرٍ فَيعطَى املُلك بِيمينِه واخلُلد بِ
أَنى لَنا هذَا فَيقَالُ لَهما بِتعليمِ  ربوالداه حلَّتان ال يقُوم لَهما الدنيا وما فيها فَيقُوالن يا 

وي قَالُ لَهي القُرآن باحإِنَّ صا القُرآنَ وكُملَدا ول كَمترو اتجري الدف أ وِأرقإِقر ةاميالق م

كعم ةرِ آيآخ ندع رتِلَكا فَإِنَّ منيي الدلُ فترت كُنت �26( ( .  
 بِياطالش اماإلم وا ههقُولُ  �وي  :  

� �
)22 (يححص  داوو دأَب اهور)4843) (2/677 ( دفْربِ الْمي اَألدف ارِيخالْبو ،)357) (ةَ ) 1/130بيأَبِي ش نابو ،
) 6/491) (9017(، ) 2/551) (2686(، ) 2/550) (2685(، والبيهقي في الشعبِ ) 4/440) (21922(

 ،)10840) (7/426 ( ،)10986) (7/460 (فىوري الْكُب)16435) (8/163 ( ِابي اآلدفو ،)37 ( نابو ،
 دهي الزف كارب1/131) (389(،  )1/130) (388(الْم (نز نابالِ ، ووي اَألمف هيجو)50 ( هدنسي مف ياشالشو ،

)19 ( آنلِ الْقُرائي فَضالمٍ فس ناب مالْقَاسو ،)52،53،54 ( هدنسي مالروياين فو ،)12. (   
اإلمام يقُولُ  ، وفي الْقُرآن ثَمر جامع لطيبِ الطَّعمِ والرائحة وحسنِ اللَّون ولنيِ الْملْمسِ يشبِه الْبِطِّيخ) األترجة ) ( 23(

بِياطالش �   : قَر يضرالْم قَارِئُهوثَالُهوكَالَ     مما ورِحيم هالَيح جركاَالت   
  .واحدةُ حنظَلٍ وهو نوع من ثمارِ أَشجارِ الصحراِء الَّتي ال تؤكَلُ ) الْحنظَلَةُ ) ( 24(
)25 (يححص  ارِيخالْب اهور)5/2070) (5111(، ) 4/1917) (4732(، ) 4/1928) (4772 (،  
 )7121) (6/2748 ( ملسمو ،)797) (1/549. (  
)26 ( يححص طسي اَألوف انِيرالطَّب اهور)5764) (6/51 ( دنسي الْمف دمأَحو ،)23000) (5/348 ( ،
، وعبد الرزاقِ في ) 2/543) (3391(، والدارِمي ) 2/1242) (3781(بن ماجةَ ، وا) 5/352) (23026(

 هفنص6014(م) (3/374 ( هفنصي مف بِةيأَبِي ش ابنو ،)30045) (6/129 ( ِبعي الشف يقهيالبو ،)1989 (
)2/344. (  
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وِيدجالت لْمع  
رِيفُهعا :  تالحطاصقَانُ ، واِإلتو ِسنيحالت وةً هلُغ وِيدجا : التقُوقَهح وفرطَاُء الْحإِع وه

غَي نم هئَتيالِ هلَى كَمع طْقِ بِهالن يفلْطتو ، هلأَصو جِهرخإِلَى م فرالْح درا، وهيبترترِ و

عال تو افرإِس كَلُّفال تو اطال إِفْرو ف28(س( .  

 هكْمح: ةفَايك ضفَر بِه لْميعِ  )29( الْعطتسلَى الْمنٍ عيع ضفَر لُ بِهمالْعو ،.  
 رِيزالْج ناب امقَالَ اِإلم�  هتمقَدي مف:    

  

  #ِ"ــُ�  اْ�ـُ!ـْ َءاَن  ُ�ـَ�ـ��ِد  َ�ــْ�  َ�ــْ�  َ��ِزُم  َ�ـْ�ــٌ�  ِ�����ـْ�ـِ��ـِ  َواْ�َ�ْ�ـُ�
َ�ـْ,ـَ+ـ�  ِ�ـْ+ـُ$  َوَهـَ(ـَ�ا  َأْ%ـــَ'َ��  اْ�ِ&َ�ـــُ$  ِ�ـــِ$  ِ�َ�%�ــُ$   َوَ/ـــَ.�  ِإ
  َواْ�ــِ!ـــَ اَءِة  اْ�َ�َداِء  َوِزْ�ــَ+ـــ2ُ  ا�ـ��ـَ.�َوِة  ِ�ـْ.ـ,ـ2ُ  َأْ�ـ1ًـ�  َوُهـَ�
  َوُ�ْ;7َ�َـ!�ـ8َـ�  َ�ـ8َـ�  ِ/ـَ:ـ2ٍ  ِ�ــْ�  َ�!�ـ8َـ�  اْ�ـ7ُـُ وِف  ِإ5ْـ4َـ�ُء  َوُهـَ�
  َآFِـEْـ.ـِِ$  َ%ـDِـْ,ـِ Bِ  CِــA  َوا�.�ـْ:ـُ@  ِ�َ�ْ/ـِ.ــِ$  َواِ�ـــٍ  ُآـــ<�  َوَرد>

  KَIَـ;>ـHِ  ِ�ــَ.�  ا�+>4ْـBِ  JِـA  ِ���.>4ْـIَ  Hَِ(ـ.>ـHِ  َ�ــ�  Gَـْ,ـِ   ِ�ـْ�  ُ�َ(�Fـً.�
Lَـْ ِآـِ$  َوَ�ـْ,ـَ�  َ�ـْ,ـَ+ـُ$  َوَ�ـْ,ـIَ  ــ2ُ  ِإ���Mَــِ$  اْ�ـــِ ٍئ  ِرَ�ـ��  ِ�ـَ:ـ(

  

 هوعضوةُ  :مآنِيالْقُر اتمالْكَل.  
 لُهفَض:  آنُ الْكَرِميالْقُر وهبِ وظَمِ الْكُتبِأَع هلُّقعتا للُهأَفْضلُومِ والْع فرأَش وه.  

 هعاضو:  اَءةرةُ الْقمأَئ.  
 هتدنِ  :فَائيارالد ةادعبِس زالْفَو.  هاددمتاس : ةنالسابِ وتالْك نم.  

 لُهائسم:  اتيئزكَامِ الْجأَح رِفَةعا إِلَى ملُ بِهصوتي يةُ الَّتالْكُلِّي اهايقَضو هداعقَو.  
 هتلَى  :غَايأُ عطْرطَأٌ يخ لَلٌ أَوخ نالَّلحالْكَرِميِ ، و آني الْقُرنِ فنِ الَّلحع اننُ الِّلسوص

 اَأللْفَاظ ،عون وهو ان : اَءةري الْقف رطَأُ الظَّاهالْخ وفَه يلالْج نا الَّلحفَأَم يفخو يلج
م ويدرِكُه علَماُء الْقراَءة وغَيرهم كَتغيِريِ حرف بحرف أَو حركَة بِحركَة وهذَا الَّلحن حرا

كَانَ متعمدا ، وأَما الَّلحن الْخفي فَهو الْخطَأُ الَّذي ال يدرِكُه إِال  وبِه تبطُلُ الصالةُ إِنْ
 اَءةراُء الْقلَمع  

  
)28 ( قَاني اإلتف يوطيكَذَا قَالَ الس )نِ ) 29). (293/ 1ع بِه يامقَطَ الْقس ضعالْب بِه ا إِذَا قَامم وهالْكُلِّ و.  
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لحن بِما تلَقَّوه من أَفْواه الْعلَماِء كَمد الْمقْصورِ أَو قَصرِ الْممدود أَو ما شابه ذَلك وهذَا الَّ
 وهكْريلَ مقا وضأَي لُهعف مرحي.  

��  

�ِ��ِ�َ�  َ&َ�اِ	ُ% ِ$َ�اَءِة اْ�ُ�ْ� ِن اْ
 باترم  يهثالثة و اَءةرالْق : وِيردالتو ، ردالْحو ، يققحالت.  

وهو الْقراَءةُ بِتدبرٍ واطْمئْنان مع االلْتزامِ بِأَحكَامِ التالوة : التحقيق :  الْمرتبةُ اُألولَى
 وفرارِجِ الْحخمو.  

  .  وهو اِإلسراع في الْقراَءة مع االلْتزامِ بِأَحكَامِ التالوة : الْحدر :  الْمرتبةُ الثَّانِيةُ
  .وهو مرتبةٌ متوسطَةٌ بين الترتيلِ والْحدرِ : التدوِير :  الْمرتبةُ الثَّالثَةُ

الْ لُّكُومربِات تدلُخ تحقَ تاِهللا لِو تىالَع� È≅ Ïo? u‘ uρ tβ#u ö�à)ø9$# ¸ξ‹Ï? ö�s? �.) ُةلِ آيمزةُ الْمور4س(  
وذَها اختيإِالْ ارا امِمالْ نِبجرِزي رحمكَ اُهللا هالَا قَم ي طَفيبته :  

  ـتــبـعـلٌّ مـرٍ ، وكُــدوِيحـدرٍ وتـ... التـحقيقِ مع ـرآنُ بِـرأُ الْـقُـويـقْـ
ـسح ـعمبِ نِ صرالْع ونبِلُح تو ...ـجلًا مترا بِــالْـمدـوبِيعـر  

واختار بعض لَعمائان  - رحمهةٌ  نَّأَ - اُهللا معبأَر اَءةرالْق باتريلُ ، مترالت يهلُّقَأَ(و سرةًع من 
  .ومرتبةُ الترتيلِ أَفْضلُ الْمراتبِ : وا الُقَ مثُ. ، والْحدر ، والتدوِير  يققحالت، و) التحقيقِ

واجِالرح الْومشهالْ نَّأَ ورمراتاثَلَالثَّ ب تجوز قُالْ لِّكُلاِءر و ،مالْ نلَعاِءم منَّإِ الَقَ ن 
 مه لِصفَنمالْ طسوت ابحصأَ، و رِدحالْ ةبترم ابحصأَ مه لِصفَنمالْ رِصقَ ابحصأَ
  .  يقِقحالت ةبترب ماُحصأَ مه لِصفَنمالْ اعِبشإِ ابحصأَ، و يرِوِدالت ةبترم باحصأَ

��  
ِ* �3َ4ْ5َ6َُن َر0َ1ِ اُ/ َ+ْ.ُ�َ	ْ�ِ-َ&ٌ, َ+ِ* اِ(َ&�ِم َ�ْ�ِ' ْ  

 رمو عأَب اماِإلم وهفْحا صبن لَسيانَم اززاَأل الْبسدكُالْ يوفي  ،ولَ الُقَيه فْحا صبيبِأَ ن 
دواد  سمش وفَه رِيفعنِ التع غَنِي فْصح اماِإلمو ، ةرالْهِج نم نيعسالت ةني السف دلو ،

ائالس يالْكَرِميِ ه آنلْقُرل هتايالً أَنَّ رِوفَضفًا ورش يهكْفياِء ، واِإلقْرو اَءةروسِ الْقمش نةُ مد
ي بِلْداَءةً فرقةً واعبط يالمرِقِ اِإلسشالْم ان ، فَهرابٍ عتظَمِ كبِأَع همنَ اسراقْت قَدو
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 ارِيخالت ،آنُ الْكَرِميالْقُر وهاِهللا  ، أَال و كَالم�  اكنيع تلَقَر هتأَير ي لَوالَّذ اماِإلم هإِن ،
 نبا مآدو احِبالص نبا ديبعو احِبالص نبا ورمععاش بِالْكُوفَة وروى عنه  فَهما وعلْما ،

بِالْكُوفَة سنةَ ثَمانِني ومائَة  �، مات اِإلمام حفْص  مهريغَو ارٍكَّب نبا دمحمو اسٍيإِ يبِأَ
  . أَجزلَ اُهللا لَه الثّواب ووقَانا وإِياه سوَء الْحسابِ  ، عن تسعني عاما

 ةايوي الرف هامِإمعاصا مبالنَّ يبَِأ نجود  يالْكُوف�  
رِي الْقراَءة متواتثَة الْكُوفي التابِعي ، أَحد الْقُراِء الثَّال ودجالن يبِأَ نبا ماصعهو أَبو بكْرٍ 

دأَ بِأَحقَر انتايرِو لَه ، اِء بِالْكُوفَةاِإلقْرو اَءةري الْقةُ فاماِإلم هإِلَي تهتان ، بِالْكُوفَة هليا عمه
، وقَد كَانْ  �نَ ، وقَرأَ بِاُألخرى اِإلمام حفْص ابن سلَيما �اِإلمام شعبةُ ابن عياشٍ 

فَتربى حفْص في حجرِه وقَرأَ علَيه ، وانتفَع بِه أَيما ؛ عاصم زوجا ُألم حفْصِ بنِ سلَيمانَ 
فَكَانَ بِذَلك مرجحا علَى شعبةَ في ضبطه وإِتقَانِه لقراَءة اِإلمامِ عاصمٍ وقد جال ؛ انتفَاعٍ 

  :  اِإلمام الشاطبِي هذه الْمناقب فَقَالَ 
  اا وقَرنفُلَشذً )30( أَذَاعوا فَقَد ضاعت            ةٌثَالَـراِء منهم ثَـة الْغـوبِالْكُوفَ

  ابرز أَفْضلَـه املُـعبةُ راوِيـفَش             مهـاصم اسـرٍ وعـفَأَما أَبو بكْ
  الَضكانَ مف قَان ـوحفْص وبِاْإلت              وذَاك ابن عياشٍ أَبو بكْرٍ الرضا

 هناُهللا ع يضر ماصع اماِإلم اتموسعٍ ةَنبس وعرِشين وائَمة ةاومبِالس أَو 31(بِالْكُوفَة.(   
  في رِوايته �سنَد اإلمامِ حفْصٍ 

 نِمحالر دبع يأبِو حبيشٍزِر بنِ  التابِعيينِ ىلَع ماصع أَرقَو ، مٍاصع ىلَع صفْح أَرقَ
رضي اُهللا عنهما ، فَأَما زِر فَقَد قَرأ علَى الصحابِي الْجليلِ  يملَالس عبد اِهللا بنِ حبِيبٍ

، ودعسنِ ماِهللا ب دبع ووا أَبأَم عبد الرحنِم لَالسمي ةملَى اَألئأ عقَر فَقَد ثْعانَم نِب   
  

، كَذَا قَالَ الْعلّامةُ أَبو شامةَ في إِبرازِ  ةاَءرقلْل وأَ ةوفَكُلْل تاعي ضف ريمالضو اذَالشا وهبِ مِلْعالْ ةُحائر تاحفَ يأَ) 30(
 نم نيالثَّالثابِعِ والر تيحِ الْبري شانِي ، فعالْم ةبِياطالش.  

)31 (وهو موضالْبِ عبادية بين امِالش الْوعاقِر من ناحيفُالْ ةرات .  
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انَفَّع وعلي طَ يبِأَ نِببٍال وزيد ابِثَ نِبت  ناِهللا اب دبةُ عابحأَ الصقَرو ، مهناُهللا ع يضر
رسولُ  تلَقَّى، و �مسعود وعثْمانُ وعلي وزيد رضي اُهللا عنهم علَى سيدنا رسولِ اِهللا 

  . �الْعزة والْجاللِ الْقُرآنَ عن رب  �، وتلَقَّى جِبرِيلٌ  �جِبرِيلَ  عن �اِهللا 
  �طُرقُ رِواية حفْصٍ 

لرِواية حفْصٍ أَربعةُ طُرقٍ رئيِسيةٌ تفَرعت عنها طُرق أُخرى كَثريةٌ ، فَمجموع الطُّرقِ 
ستةٌ وأَربعونَ طَرِيقًا ، وقَد يحتوِي الطَّرِيق الْواحد علَى وجهينِ أَو أَكْثَر ) ملَخصةً(كُلِّها 
  فيما 

اخلكُلُّت كاَء ذَلوقد ج ، يهف ابِفتي كف رِ  هشالْع اَءاتري الْقرِ فشنِ النامِ بِإلمل
 رِيزالْجهناُهللا ع يضر ةظُومني مف هرصتي اخالَّذةُ  ، وعباَألر قالطُّر يا ههرِ ، وشالن ةبطَي
 ةيِسيئالر:  

1-  ، يماشالْه طَرِيق ةبِياطالش طَرِيقو ، ةبِياطالش ا طَريِقهنقٍ مةُ طُررشع هنع عفَرتيو
  .وهو الَّذي طُبِعت علَيه الْمصاحف بِمصر والسعوديةَ وغَيرِهما ، أَشهر الطُّرقِ 

2- أَبِي طَاه قٍ رٍ طَرِيقةُ طُررشع هنع عفَرتيو ،.  
  .ويتفَرع عنه أَربعةَ عشر طَرِيقًا طَرِيق الْفيلِ ،  -3
  .ويتفَرع عنه اثنا عشر طَرِيقًا  طَرِيق زرعانَ ، -4

الرئيِسيةَ وما اختلف عن أَصحابِها في وقَد نقَلَت الْجدولَ الَّذي يبين الطُّرق اَألربعةَ 
َآخرِ الْكتابِ ، وعلَى الْقَارِئِ أَنْ يلْتزِم طَرِيقًا فَرعيا في تالوته وال يخلطُ بين الطُّرقِ في 

بر لهل داحلَمولُ والْقَب هنميقِ وفوبِاِهللا التو ، ةالوالت  نيالَمالْع.  
  
  
  
  

��  
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اذَةُاالعتس  
  :   قَالَ اهللاُ تعالَى 

� #sŒ Î* sù |Nù& t�s% tβ#u ö�à)ø9$# õ‹ ÏètGó™$$ sù «! $$ Î/ zÏΒ Ç≈sÜø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_   ).98سورة النحلِ اآليةُ ( � �9$#§

في اآلية ،  رِماَأل رِاهظَبِ اذًخأَ مستحبةٌ قَبلَ قراَءة القُرآن ، وقيلَ واجِبةٌ: حكمها  
) 32(والصحيح أَنها مستحبةٌ وهو قَولُ جمهورِ الْعلَماِء ، قَالَ اِإلمام الْجصاص رحمه اُهللا 

 " :اِإلوستلَ ةُاذَعيسفَبِ ترنََّأل ض بِالنلَ - � يم يلِّعماَأل اهعابِري حني لَّعمه الةَالص 
)33( لَوكَ وانفَ ترلَ اضم يخله من تعليماه . "   

                                      : وقَالَ اِإلمام ابن الْجزرِي رحمه اُهللا 
  )34( وقَالَ بعضهم يجِب... واستحب تعوذٌ                           

            اذَةعتَألَفَاظُ االس  
  ن أَعوذُ بِاِهللا السميعِ العليمِ من الشيطَان الرجِيمِ م( أَو) أَعوذُ بِاِهللا من الشيطَان الرجِيمِ (  

 زِهمههفثنو هفخن35) (و ( أَو)يظوذُ بِاِهللا العجِيمِأَعالر طَانيالش نمِ م (أَو  ) نوذُ بِاِهللا مأَع  
 طَانيالش ( قبا سي مفو ، اهضقْتبِم ةاآلي ودرول مقَدلُ مالَّلفْظُ اَألوى ، ورأَلْفَاظٌ أُخ اكنهو
قَالَ اإلم  بِياطالش ام� :  

  اا من الشيطَان بِاِهللا مسجلَجِهار... إِذَا ما أَردت الدهر تقْرأُ فَاستعذْ 
رسلِ يحي النى فا أَتلَى ما ع ...زِيهنت كبرل زِدإِنْ تلَاوهجم تا فَلَس  

  
  . )الْقُرآن من أَحكَامِ  13ص  5ج ) ( 32(
للَّه صلَّى اللَّه علَيه يعنِي حديثَ الْمِسيِء صالته فَعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رجلًا دخلَ الْمسجِد ورسولُ ا) 33(

ر فَقَالَ لَه هلَيع لَّماَء فَسج لَّى ثُمفَص جِدسالْم ةياحي نف سالج لَّمسو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس : لَامالس كلَيعو
وعلَيك السلَام فَارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ فَقَالَ في الثَّانِية : ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ فَرجع فَصلَّى ثُم جاَء فَسلَّم فَقَالَ 

ف ا أَوهدعي بفَقَالَ : ي الَّت ولَ اللَّهسا رنِي يلِّما : عأْ بِماقْر ثُم رلَةَ فَكَببقْبِلْ الْقتاس وَء ثُمضبِغْ الْوفَأَس لَاةإِلَى الص تإِذَا قُم
ا ثُمعاكر نئطْمى تتح كَعار ثُم آنالْقُر نم كعم رسيت  فَعار ا ثُماجِدس نئطْمى تتح دجاس ا ثُممقَائ وِيتسى تتح فَعار

 صحيح. ذَلك في صلَاتك كُلِّها  حتى تطْمئن جالسا ثُم اسجد حتى تطْمئن ساجِدا ثُم ارفَع حتى تطْمئن جالسا ثُم افْعلْ
يارخالب اهو6/2455) (6290(، ) 1/263) (724(، ) 1/274) (760(، ) 5/2307) (5897( ر ( ملسمو ،

  .كَذَا علَّق الشيخ محمود بن أَمني طَنطَاوِي حفظَه اُهللا ) 34(   ) .1/298) (397(
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 زِدي ولِ فَلَمسوا لَفْظَ الرذَكَر قَدو ...ه حص لَولَاومجقِ مبي قْلُ لَمذَا الن  
اذَةعترِ بِاالسهقَاتُ الْجَأوارِ ورقَاتُ اِإلسَأو  

رس اَءةرالْق دنع اذَةعتبِاالس رسييالخ اَءةرالْق دنعاا ، و سأَ اُءوأَقَر  االْقَارِئرأَ سم رها ، ج
نْ كَانَ الْقَارِئ وسطَ قَومٍ يتدارسونَ الْقُرَءانَ ولَم إِ، و كَانت أَو جهرِيةً الصالة سريةًوفي 

دتبالْم الْقَارِئ كُنأَي  اَءةربِالْق .  
 اذَةعتبِاالس رهالْج بحتسيإِوقْري أُذَا كَانَ الْقَارِئ رهكَانَ جا و عمتسي نم اكني إِهفو ، هلَي

دتاملُب كُونُ الْقَارِئا يمدنع ةساردالْميمِ ولعالت الَةأَح  اَءةر36(بِالْق . (  
,ُ5َ3َ7ْ8َ��ُب اَ � ijk �      

  . البسملَةُ قَد تكُونُ واجِبةً ، وقَد تكُونُ ممنوعةً وقَد تكُونُ مستحبةً : حكْمها 
  :البسملَةُ نص قُرآنِي يجِب قراَءته في موضعينِ من القُرآن العظيمِ  :الْوجوب : أَوالً 

  .آية في سورة الفَاتحة علَى الْعد الْكُوفي والْمكِّي  لُوهو أَو:  ولُاملَوضع اَأل
  :في سورة النملِ في قَوله تعالَى : املَوضع الثَّانِي 

 � …çµ‾Ρ Î)  ÏΒ z≈ yϑø‹n=ß™ …çµ‾Ρ Î)uρ ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑôm §�9$# ÉΟŠ Ïm   ) .30سورةُ النملِ آيةُ ( � �9$#§
  في � ويجِب اإلتيِانُ بِالْبسملَة أَيضا في أَوائلِ السورِ عدا سورةَ التوبة اتباعا لرسولِ اِهللا

  .قراَءتها وتبركًا بِتالوتها علَى أَنها لَيست آيةً من الْقُرآن الْعظيمِ 
  بِياطالش امقَالَ اإلم� :  

  
)35 (ةيغالص هذيثُ بِهدالْح حص )هفثنو هفخنو زِهمه نم (  يذرمالت اهورو)2/9) (242 ( داوو دأَبو ،)775 (
، ) 1/238) (467(، وابن خزيمةَ ) 1/310) (1239(، والدارِمي ) 1/265) (807(، وابن ماجةَ ) 1/265(

، والطَّبرانِي في الْكَبِريِ ) 1/298( )4(، والدارقُطْنِي في سننِه ) 6/336) (2601(، ) 5/78) (1779(وابن حبانَ 
)1569،1570) (2/134،135 ( نييامالش دنسي مفو ،)1343) (2/281 ( لَىعو يأَبو ،)1108) (2/358 ( ،
، وابن أَبِي ) 2/84) (2580(، وعبد الرزاقِ ) 9/258) (5380(، ) 9/10) (5077(، ) 8/411) (4994(

بيي ) 6/19) (29142(، ) 6/17) (29123(، ) 1/215) (2460(، ) 1/209) (2396(ةَ شف يقهيالْبو ،
) 1/197) (1073(، والطَّحاوِي في شرحِ معانِي اآلثَارِ ) 2/35) (2185، 2184(، ) 2/34) (2179(الْكُبرى 

 دمأح6/156) (25266(، و  ( يهفيحٍ وحص دنقَالَ : بِس فْثُهنو هفْخنو هزما همو ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي :
  هزما هأَم
 رعفَالش فْثُها نأَمو ربفَالْك هفْخا نأَمو منِي آدذُ بأْخي تةُ الَّتوتالْم هذفَه	 .  

)36 ( قرِز خيةُ الشالمكَذَا قَالَ الْعه كإِلَى ذَل ارأَشو ، ةمحالر بائحاِهللا س نم هلَيع ةرِيصقَارِئِ الْمالْم خيه شبيل حلخ
 انهري الْباوِي فحقِ قَمادص ناب دمحم خي8ص (الش. (  
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  ير من تالَخ سواهاَ ويف اَألجزاِء...والَ بد منهاَ يف ابتدائك سورةً
  الْمنع : ثانيا 

سورة التوبة ، ذَلك أَنها لَم تكتب في املُصحف علَى عهد  ولال يصح قراَءةُ البسملَة في أَ
  ."ة إِلَهِية لَا نعلَمهالحكْم"براَءةَ نزلَت بِالسيف ، والْأَصح وقيلَ ألنَّ سورةَ ،  �رسولِ اِهللا 

  بِياطالش اماَءةً : �قَالَ اإلمرب أْتدب ا أَولْهصا تمهمالَ    ومسبم تلَس فيهاَ بالسزِيلنتل  
  اِإلستحباب : ثَالثًا   

 ةا بآيهلأَو دعب لَوو ةورس لَ أَياخد لَةمسالْب اَءةابِ قربحتاِء إِلَى اسلَمالْع ضعب بذَه  
ورةَ التس تإنْ كَانو ةاحدو ةب37(و . (  

  ِ+ْ.َ- َأَواِ�ِ� ا�A7َ@ِر  ِ,ا�5َ3َ7ْ8َا?6ِْ<َ��َذِة َ&َ>  َ�ُب َأْوُ:ِ�
  : أَربعةُ أَوجه  -ماعدا سورةَ التوبةَ  -ولالستعاذَة مع البسملَة عند أَول كُلِّ سورة  

  قَطْع الْجميعِ :  ولُالْوجه اَأل
السورة فَيقْرأُ االستعاذَةَ ثُم يتوقَف  ولأَي قَطْع االستعاذَة عن الْبسملَة وقطْع الْبسملَة عن أَ

  .السورة  ولثُم يقْرأُ الْبسملَةَ ثُم يتوقَف ثُم يقْرأُ أَ
  ووصل الثَّانِي بِالثَّالث  ولقَطْع اَأل: الْوجه الثَّانِي 

لُ الْبصثُم و لَةمسالْب نع اذَةعتقَطْع االس أَأَي عم لَةملسو  اذَةَ ثُمتعأُ االسقْرفَي ةورالس
  .السورة  وليتوقَف ثُم يقْرأُ الْبسملَةَ ويصلُها بِأَ
  بالثَّانِي وقطْع الثَّالث  ولوصلُ اَأل: الْوجه الثَّالثُ 

ثُم يتوقف لَةمسبِالْب اذَةعتلُ االسوص أُ أَ أَيقْرثُم يو ةورلَّ الس.  
 ابِعالر هيعِ : الْوجملُ الْجصو  

  .السورة بِغيرِ توقُف  ولأَي وصلُ االستعاذَة بِالْبسملَة مع وصلِ الْبسملَة مع أَ
  
 )37( يوطيظُ السافأَ :  رمحه اهللا قَالَ الْحفَإِنْ قَر ) َلَةمسا ) الْبيمف يعافالش هلَيع صا  نضأَي لَه تبحتاس ةوراِء سأَثْن نم

 وحن اَءةرق دنع أَكَّدتياُء وقَالَ الْقُر ، يادبالْع قَلَهن :� Ïµø‹ s9 Î) –Št� ãƒ ãΝù= Ïæ Ïπtã$¡¡9 $# 4 �  و ،� uθèδ uρ ü“Ï% ©!$# r' t±Σ r& ;M≈ ¨Ψ y_  � 
طَانيريِ إِلَى الشموعِ الضجامِ رإِيهو ةاعشالْب نم اذَةعتاالس دعب كي ذَلف را ذُكمى .  لهتإِن . آنلُومِ الْقُري عقَانُ فاِإلت

وينبغي قياسا أَنْ ينهى عنِ الْبسملَة في : ، وذكر هذا اإلمام ابن اجلزري ونسبه للشاطيب رمحه اهللا مث قال ) 1/308(
، وقَالَ الشيخ ) 1/266(شر انظُرِ الن.لَعنه اللَّه ونحوِ ذَلك للْبشاعة أَيضا: الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر، وقَوله: قَوله تعالَى

 بِياَطلِ الشقَوا لارِحش اعبالَ( الضت نم رياِء خزيف اَألجو  : ( ةلْمبِك لَوو ةورلِ السائأَو دعا با مبِه ادرالْماُء وزا اَألجأَمو
. ( ارِبة ختيارِ تركها جمهور الْمغفَالْقَارِئ مخير بين الْبسملَة وتركها وعلَى اختيارِ الْبسملَة جمهور الْعراقيني وعلَى ا

  ).طَبعةُ مكْتبة صبيح  32إِرشاد الْمرِيد  ص
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4َْ* ا�A7@َرَ	4ِْ* َ�ُب َأْوُ:ِ�َ ,ِ5َ3َ7ْ8َ�  اْ
  قَطْع الْجميعِ :  ولُالْوجه اَأل

السورة اُألخرى فَيقْرأُ آخر السورة  ولأَي قَطْع آخرِ السورة عنِ الْبسملَة وقطْع الْبسملَة عن أَ
قَفوتثُم ي أُ أَ ثُمقْرقَف ثُم يوتلَةَ ثُم يمسأُ الْبقْرليى  وراُألخ ةورالس.  

هجالثَّانِي  الْو :لِاَأل قَطْعلُ وصوو  ثالثَّانِي بِالثَّال  
السورة اُألخرى فَيقْرأُ آخر  ولالْبسملَة ثُم وصلُ الْبسملَة مع أَأَي قَطْع آخرِ السورة عنِ 

قَفوتثُم ي ةورالس ا بِأَ ثُملُهصيلَةَ ومسأُ الْبقْرليى  وراُألخ ةورالس.   
  وصلُ الْجميعِ : الْوجه الثَّالثُ 
  .السورة اُألخرى بِغيرِ توقُف  ولالسورة بِالْبسملَة مع وصلِ الْبسملَة مع أَأَي وصلُ آخرِ 

  بِياطالش امقَالَ اإلم� :  
   ريةً وتحملَادا موهنجالٌ رِ ...سنة بِبِوبسملَ بين السورتينِ 

  صلَاحالَياه جلٌّ كُوصلْ واسكُتن  ...صاحةٌ فَووصلُك بين السورتينِ 
ثالثَّال قَطْعالثَّانِي ولِ ولُ األوصو نِعتميذَا واَءةُ  هرق ثُم لَةمسبِالْب ةوررِ السلُ آخصو نِعتمي أَي

فعلُ هذَا أَولِ السورة اُألخرى مقْطُوعا عن ما قَبلَه َألنَّ الْبسملَةَ لالفْتتاحِ ال لالختتامِ فَيستثْقَلُ 
ا قَالَ اإلماِء كَمالْقُر ةمأَئ دنع  بِياطالش ام� :  

ةوررِ ساخأَو عا ملْهصا تمهمو  ...يهف رهالد فَنقثْقُلَافَالَ تا فَت  
 ةبوالت ةورس نا عأَمو–  اَءةرلُ  - بنِ ، األويهجو دا بِأَحأُ بِهدتبفُي :ققَطْعو اذَةعتاَءةُ االسا ره

براَءة  –وصلُ االستعاذَة بأَولِ السورة وأَما عن حالِ سورة التوبة : عن أَولِ السورة ، والثَّانِي 
ورة قَطْع آخرِ س: مع آخرِ السورة الَّتي قَبلَها سورة اَألنفَالِ فَفيها ثَالثُة أَوجه ، اَألولُ  -

السكْت : اَألنفَالِ عن أَولِ سورة التوبة ، والثَّانِي وصلُ آخرِ اَألنفَالِ بِأَولِ التوبة ، والثَّالثُ 
 ةبولِ التلُ بِأَوصالْو فَالِ ثُمرِ اَألنلَى َآخيفَةً عةً لَطكْتس.  

ذَها ما لصٍفْح بين السورتبِ نِيالتركَ( يبِتالْ رِآخقَبرة أَوآلِ لِو عمأَ) انَربِ وغرِي ترلَ يبٍتكن 
ا ذَا إِمأَ، و) افقَحأَالْ لِوأَو اِءسالن رِآخكَ(ا هلَبا قَى لَولَأُالْ دعب ةُيانِالثَّ ةُورالس ونَكُت نْأَ طرشبِ

 ترركُ وأَ ةحاتفَالْبِ اسالن تلَصو وأَ) ةرقَبالْ لِوأَو لِمالن رِآخكَ( ىولَأُالْ لَبقَ ةيانِالثَّ يبترت انَكَ
السا أَلَفَ ةُوروجه لجقُالْ يعِما الْلَّإِ اِءربسةُلَم  .أَ اُهللاولَعم .  



19 

 

�ُب َ *ِ�@ِ.B>�  َأ�َ��ِم ا�.A@ِن ا��B7ِآَ.ِ, َوا
  :، ومثَالُ ذَلك ) 39(هي النونُ الْخاليةُ من الْحركَة :  )38(النونُ الساكنةُ 

� ô ÏΒ �  ،�  ÏΒ �  ،� . ÏΒ �  ،� Môϑyè÷Ρ r& �  ،� ‘$ |ÁΡ F{ $# � ،�  Νßγ÷∞Î;/Ρ r& � .   
 نوِينا : التم ونِ ،هيتركَس نِ أَويتحفَت نِ أَويتمن ضرِ بعض الكلمات مي آخف بكتي  

  كأمثلة ذَلو :� ×ΛÎ=tæ �  ،� íΟŠ Î=tæ � ، �  7��ÅÁ t/ �  ،� $ VϑŠ Å3ym �   ،� $ ¸ϑŠ Î=tã � ،  

 � $ Jè‹Ïÿ xœ �  ،� 9& óx« �    ،� > ó_ x« �  ،� ¤Θöθs% � .  
 يهو ٌ اِإلظهار ، واِإلدغَام ، واِإلقالب ، (: وأَحكَام النون الساكنة والتنوِينِ أَربعة

  ).واِإلخفَاُء
الً أَو : اراِإلظْه.  

  .غُنة النطْق بِالنون الساكنة والتنوِينِ بِغيرِ : الْبيانُ ، واصطالحا : اِإلظْهار لُغةً 
  : فَيجِب إِظْهار النون وإِظْهار التنوِين إِذَا جاَء أَحد هذه احلُروف الستةُ بعد كُلٍ منهما 

 فركُلِّ حلَةَ لثاَألم كإِلَياخلَاُء ، و أَو نيالْغ اُء أَوالْح أَو نيالْع اُء  أَوالْه ةٌ أَومزالْه:  
↔šχöθt �: الْهمزةُ   -1 ÷Ζtƒuρ �  ،� ô ÏΒuρ È≅ ÷δr& �  ،� <≅ ä. z tΒ#u � .  

‘4 �: الْهاُء  -2 sS ÷Ζtƒ �  ،� ô tΒ t�y_$ yδ �  ،� >∃ã�ã_ 9‘$ yδ � .   

3-  نيالْع :� Môϑyè÷Ρ r& �   ،� ô ÏΒ ¥Οù=Ïæ �  ،� íΟ‹Å3ym ÒΟŠ Î=tæ � .  

βθçGÅs �: الْحاُء  -4 ÷Ζs? uρ �  ،� ô ÏiΒ AΟŠ Å3ym �  ،� î‘$ tΡ 8πuŠ ÏΒ% tn � .  

5-  نيالْغ :� βθàÒ Éó÷Ζã�|¡sù �  ،� ô ÏiΒ 9e≅ Ïî �  ،� >µ≈ s9Î) ÿ…çν ç�ö� xî � .  

‚πs)ÏΖy �: الْخاُء  -6 ÷Ζßϑø9$#uρ �  ،� ô ÏiΒ 9�ö�yz  �  ،� íΟŠ Î=tæ 7��Î6yz  � .  

)38 ( وحقْفًا نوالً وصو ا ثَابِتهكُونةً َألنَّ سناكس تيمسو :ô tΒ z tΒ#u  ،4‘sS ÷Ζtƒ .  

)39 (حِ أَوبِالْفَت وِيننالت أَو مبِالض وِيننالت ةُ ، أَورالكَس ةُ أَوحالْفَت ةُ أَومالض يكَةُ هاحلَرو وِيننرِ التبِالْكَس.  



20 

 

 فَةحالت باحقَالَ ص:  
  RْIَِ,,ـِ+ـBَ AـQُـْ� َأْ�ـَ(ـ�ٍم َأْرَ�ـPُ  َوِ�.��ْ+ـِ��ـِ�  Iَْ;ـُ(ـْ� ِإْن ِ�.ـ+>ـ�ِن  6
�RَـYِ  XْـWX  ِ�ْ.7َْ.ـJِ  َأْ�ـُ ِف  RْVَـَ<  8َUْـ�ُرِ&ْ�ا  َ�و�ُلBَـ�ْ�  7Iـِ ِف  ُرKَْ�ـ.ْBَ  
  َ�ــ�ُء Gَـْ,ـٌ� ُ"ــ��  Fَ8ْ�َُ.ـَ�ـ�ِن  َ�ــ�ُء  5َـْ,ـٌ�  ُ"ـ��  8َBَـ�ٌء  َهFْـٌ'  8

�������  
 �4ًEِ�Fَ :ُم�Hَاِ(د  

واِإلدغَام في  )40( النطْق بِاحلَرفَينِ كَالثَّانِي مشددا: اإلدخالُ ، واصطالحا : اِإلدغَام لُغةً 
ةناكالس ونوِينِ  الننالتو:  وفرح نا ميهلي يالَّذ فري الْحف ةناكالس ونالُ النخإِد وه

وتصري النونُ الساكنةُ داخلَةً فيه غَير ، بِحيثُ يصري حرف اِإلدغَامِ مشددا ، اِإلدغَامِ 
  . ظَاهرة وهكَذَا
إِدغَام جِبفَي  وفرالْح نا ممهنكُلٍّ م دعجِيُء بي يالَّذ فري الْحف نوِينالت إِدغَامو ونالن  

 ةمي كَلف ةوعماملَج ةتلُونَ ( السرما ) يمه انمسق لَه لكن اِإلدغَامو:  
)ةرِ غُنيبِغ غَامإِد و ، ةنبِغ غَامإِد. (  

اَألو سملُ الق : ةنبِغ غَاماِإلد   
 ةمكَلل ةاملُكَوِن وفاحلُر ني كُلٍّ موِينِ فنالتو ونالن نكُلٍّ م غَامإِد وهو: ( ونمي ( أَو  

 ) نومي (ِنيكَترارِ حقْدبِم ةنالْغ عم)41 (كُلِّ حلَةَ لثاَألم كإِلَيو ، فر:  
›βÎ) šχθä9θà)tƒ �  ،� 7 �:  الياُء -1 Í≥tΒöθtƒ â‘ ß‰ óÁ tƒ � .  

 �: النونُ  -2 ÏΒ 7πyϑ÷èÏoΡ �  ،� 8l$ t±øΒr& Ïµ‹Î=tGö6‾Ρ � .  

3-  يمامل :�  ÏiΒ :* yf ù=̈Β �  ،� $ WÛ≡u�ÅÀ $ Vϑ‹É)tFó¡•Β �.   

4- اوالو  :�  ÏΒ 5X#uρ �  ،� ;M≈ ¨Ζy_ AβθãŠ ããuρ � .  
  النونُ الساكنةُ مع الياِء أَو مع الواوِ في كَلمة واحدة ،  -من اِإلدغَامِ بِغنة  -هذَا ويستثنى 

  
  .فصل من خمرج واحد  بالاللفظ بساكن فمتحرك : " اإلدغام" : اهللا رمحه"اجلعربي  قال) 40(
)41 (مالز ارقْدالْم يكَةُ هرالْحو طُهسب عِ أَوباِإلص ضقَب يهف متي يالَّذ نِي.  
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 وحن اراِإلظْه جِبفَي :� $ u‹÷Ρ ‘‰9$# �  ،� β#uθ÷ΖÏ¹ �  ،)$ YΖ≈ u‹÷Ζç/ ( ( ،)×β#uθ÷ΖÏ%. (  
   : قَالَ صاحب التحفَة رحمه اُهللا  

ُهـْ� َ�ْ ُ�ُ.ـ�َن ABِ  َأIَــXْ ِ�ِ;ـ��ـ2ٍ ِإْدGَــ�ٌم ا��Eـ�ِنَو  9َ+ْ5ِ   َ"Rََ�ـVَ Xْـْ
ُ̂ـ+�ـBِ 2ٍـ,ـِ$  ُ�ْGَـFَـ� Vِـْ;ـٌ� Fَ;ْVِـ�ِن َ�ِ(+�8َـ�  10   5ُِ.ـFَـ� ِ�َ,ْ+ـFُـ� ِ�

Bَ�  Gِـــَ. ِ�ِ(ْ.ـFَـ2ٍ �َآــ�َ% ِإَذا �ِإ��  11ْIُ�ْ ــ َآ :$ u‹÷Ρ ßŠ  55 ُ"ـ�� 55β#uθ÷ΖÏ¹  .َـIَ� )42(  

  اِإلدغَام بِغيرِ غُنة: القسم الثَّانِي 
مع إِلْغاِء الْغنة ، ومثَالُ )43(وهو إِدغَام كُلٍّ من النون والتنوِينِ في كُلٍّ من الالمِ والراِء

كذَل:  
 �: عند الالمِ  -1 ÏΒ çµ÷Ρ à$ ©! �  ،� “W‰ èδ zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 � .  

ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ �  ،� 7πt±Š �: عند الراِء  - 2  Ïã 7πu‹ÅÊ#§‘ � .  
 فَةحالت باحقَالَ ص:  

َ̂ـْ,ـِ   ِإْدGَـ�ٌم  َوا��Eـ�ِن  12   َآ �َر%�ـْ$  ُ"ـ��  َوا�ـ �ا  ا�ـ�eِم  BِـGُ   Aـ+�ـْ$  ِ�
  

) الْياُء -الْواو(اِإلدغَام عند الْواوِ والْياِء يسمى إِدغَاما ناقصا لذَهابِ النون عند  :مالحظة 
: رمحه اهللا  قال اإلمام ابن اجلزري، وبقَاِء صفَة غُنة النون ، ويالحظُ عدم تشديدهما في الرسمِ 

  . دغَم سقَطْـة إِنْ يــفَـــصــبِالرف ــــــحـــوالْ

�������  
 �Jً�ِ�Fَ :اِ(ْ$"ُب  

  

جعلُ حرف مكَانَ حرف آخر ، : تحوِيلُ الشيِء عن وجهِه ، واصطالحا : اِإلقالب لُغةً 
 أَي  

  
   للكُلِّ أَظْهِر بِكلْمة        مخافَةَ إِشباه الْمضاعف أَثْقَالَ - الْواو والْياَء-وعندهما : � اإلمام الشاطبِيالَ قَ) 42(
)43 (م فْصا حأَمو رهاَألش الطَّرِيق وهو ةبِياططَرِيقِ الش نمٍ ماصع نفْصٍ عح ةايرِوفْقًا لو كذَلو ي نف ةياققِ الْبالطُّر

لِ الْمبينة لَما اختلف فَيِه عن طَيبة النشرِ فَفي بعضِ الطُّرقِ يجِب اِإلدغَام بِالْغنة في الالمِ والراِء كَما سترى في الْجداوِ
  .حفْصٍ في آخرِ الْكتابِ 
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  ن الساكنة والتنوِينِ إِلَى ميمٍ مخفَاة إِذَا جاَء حرف الباِء بعد كُلٍّ منهما تحوِيلُ كُلٍّ من النو

  :، ومثَالُ ذَلك ) 44( مع الْغنة بِمقْدارِ حركَتينِ
�  Νßγ÷∞Î;/Ρ r& � ،�  . ÏΒ öΝÏδÏ‰ ÷èt/ �  ،� 7ì‹Ïϑy™ ×��ÅÁ t/ �  ،� .βr& x8 Í‘θç/ � .  

 فَةحالت باحقُولُ صذَا يي هفو :  
13  �ِ��Eَوا�gُـَ.اْ� ـVْ&ُِب�  ُ̂ـ+�ـFً,�ِ  2ٍـ�  اْ�ـRَـ�ِء 5ِْ+ـَ �ِ  Pَْ�ـَ:ـ�ِءاْ�  َ�ــ&ِ  

  

�������  
 ��ً  اِ(Lَْ��ُء ا�0ُ�ِ4�ِKَ : َراِ

الساكنة والتنوِينِ بِصفَة بين اِإلظهارِ النطق بِالنون : الستر ، واصطالحا : اِإلخفَاُء لُغةً 
دارِ واِإلدغَامِ مع تعرِية النون الساكنة والتنوِينِ من التشديد ، ومع بقَاِء الغنة فيهِما بِمقْ

نم داحا ومهنكُلٍّ م دعاَء بإِذَا ج كذَلنِ ويكَترح  رشةَ عسمالْخ وفرالْح هذه:  
  )ت ، ث ، ج ، د ، ذ ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ف ، ق ، ك ( 

 فَةحالت باحقُولُ صي:   
  

14  Pُ�ِـ�ُءاْ�  َوا� �ا:َ�ْ&ِ    )Mِ�:َ.ْ�ِ )45ـِ< َواjِـiٌ 7ُـُ وِفاْ� ِ�ـَ�   اْ�َ:�Mِـِ<  5ِْ+ـَ
15  ABِ 2ٍ;َFْ�َ �ْ�ِ ِKْ�َ  ٍـlْ5َ َرْ�ُ'َهـ�  ABِ  �ِ.ْاْ�  َهَ�ا  ِآXِـ,ْRَ    )�F�M )46ْ+8َ�ُـ�  Vَـ
16  Hْ/ِ  َد  َآْ�،  َ"َ+�  َذا�jَ  nٌQْoَ  ْVَ  �FَYَ  ُدْم  �Rً�,pَ   ،ِزْد  ABِ  q!ًIُ ،  PْـMَ  ـ�Fَ�ِ�Uَ  

  

 فركُلِّ حلَةَ لثاَألم كإِلَيو:  
1-  ادالص :� ‘$ |ÁΡ F{ $# �  ،� βr& öΝà2ρ ‘‰ |¹ �  ،� $ \t† Í‘ #Z�|À÷�|À � .  

‘ � :الذَّالُ  –2 É‹Ζã‹Ïj9 �  ،�  ÏΒ 5=yδsŒ  �  ،� <§ø�tΡ èπs)Í← !#sŒ � .  

s\Ρ � :الثَّاُء  –3 é& �  ،�  yϑsù ôMn=à)rO �  ،� [!$ tΒ % [`$ ‾g wR � .  
  
  .يتم فيه قَبض اِإلصبعِ أَو بسطُه والْحركَةُ هي الْمقْدار الزمنِي الَّذي ) 44(
  .نثَر صاحب التحفَة الْحروف الْخمسةَ عشر في أَولِ كُلِّ كَلمة من الْبيت التالي ذكْره) 46( . جناس تام) 45(
  



23 

 

4–  الكَاف: � ω% s3Ρ r& �  ،�  tΒuρ tβ% x. �   ،� Ò=≈ tGÏ. îΛqÌ�x. � .  

5–  يماجل: � µ≈ oΨ ø‹yfΡ r' sù �  ،�  ÏΒ 5Α$ t7Å_ �  ،� ×�ö9|Á sù ×≅Š ÏΗsd �  .  

6–  نيالش: � #�‘θà±ΨtΒ �  ،� βÎ) u !$ x© �  ،� Ö‘θà�xî Ö‘θà6 x© � .  

7–  القَاف: � #þθç7n=s)Ρ $# �  ،�  ÏΒ 9‘#t�s% �  ،� Óì‹Ïϑy™ Ò=ƒÌ�s% � .  

8–  نيالس: � ≈ |¡ΣM}$# �  ،�  ÏΒ Ï þθß™ �  ،� Zωöθs% #́‰ƒÏ‰ y™ � .  

Ï‰ΖÏã �  ،�  � :الدالُ  –9 ÏΒ 7π−/!#yŠ �  ،� $U™ù( x. uρ $ ]%$ yδÏŠ � .  

χθà)ÏÜΖtƒ �  ،�  � :الطَّاُء  –10 ÏiΒ & ÏÛ �  ،� $ YΒöθs% t Éó≈ sÛ � .  

11–  ايالز: � ≅ƒÍ”∴ s? �  ،�  ÏiΒ 5Α#uρ y— �  ،� 7πŸ2t�≈ t6•Β 7πtΡθçG÷ƒy— � .  

, �:  الفَاُء –12 n=x�Ρ $$ sù �  ،�  ÏiΒ È≅ ôÒ sù �  ،� #V$ Î#≈ yz $ yγ‹Ïù � .  

ΝçGΖä. �  ،�  � :التاُء  –13 tΒuρ z>$ s? �  ،� ;M≈ ¨Ζy_ “Ì�øg rB � .  

14–  اد7 � :الضŠθàÒΖ̈Β �  ،�  ¨Β ¨≅ |Ê �  ،� $ YΒöθs% š Ïj9!$ |Ê � .  

βρ �: الظَّاُء  -15 ã�sàΖãƒ �  ،�  ÏiΒ 9��Îγsß �  ،� yξ Ïß ¸ξŠ Î=sß � .  

 رِيزالْج ناب امرمحه اهللا قَالَ اإلم هتمقَدي مف:   
  ، ِإْ�ـَ:ــ�  ، َوVَـْ.ـiٌ  ، اْدGَــ�ٌم  ِإUْـ8َـ�ٌر  ُ�ـْ.ـَ:ـq  َوُ%ـ�ٍن  Iَْ+ـِ��ـٍ�  َوُ�ـْ(ـُ�  65

66  ،   َأ8ِUْـْ   ا7َ�ْْ.ـJِ  َ�ـْ ِف  KِBَْ+ـَ
ُ̂ـ+�ـ2ٍ  َ��  َوا�ــ �ا  ا�ـ.��ِم  BِـA  َواد�Gِـْ�   َ�ــِ'ْم  ِ�

ُ̂ـ+�ـ2ٍ  َوَأْدGِـFَـْ�  67 �ِ  AـBِ  )�ُُ�ـ�ِ�ــ(  ـ2ٍ  ِإ���Fَـْ.ـ)ِ�ِ   َآــــ :$ u‹÷Ρ ßŠ 5َـْ+ـَ�ُ%ــ�ا  

68  iَُواْ�َ!ْ.ـ  ُ̂ـ+�ـ2ٍ  اْ�ـRَـ�  5ِـْ+ـَ   ُأِ�ــَ�ا  ا7ُ�ْـُ وِف  Vِ��َـA  َ�ـَى  ِ��ْ�َ:ـ�  َآـَ�ا  ِ�
  

  مراتب  اِإلخفَاِء
سأَوو الْكَافو الْقَاف دنع بِهاترى منأَداِء والتالِ والدالطَّاِء و دنفَاِء عبِ اِإلخاترلَى مطُ أَع

ب الْعلَماُء هذَا بناًء ةُ ذَلك عند اِإلخفَاِء ، وقَد رتمراتبِه عند الْحروف الْباقية فَيجِب مراعا
 ةناكالس ونجِ النرخم عم وفرالْح هذارِجِ هخم داعبتبِ وقَارلَى تع.  
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  تنبيهات  هامةٌ
 كثَالُ ذَلمةُ  ، ونالغ تمّمٍ فُخفَخم رفقَبلَ ح ةناَء اِإلخفَاُء بِالغإِذَا ج :  

 ÏΒ� ÏM≈ t6ÍhŠ sÛ �  ،�  ÏΒ ã≅ ö6s% � ،  � ×π̈Βé& ×πyϑÍ← !$ s% � .  

 كثَالُ ذَلمة ، ونقَت الغّقرقَّقٍ رم رفقَبلَ ح ةناَء اِإلخفَاُء بِالغإِذَا جو:  ÏΒ� 7π−/!#yŠ � .  
 الَةي حٌء فيا شهلَيع بكتةَ  ال يناكونَ السظُ أَنَّ النالحيو نوِينا التأَمو ،ييقاِإلخفَاِء احلَق

  .فَعالمته متتابِعةٌ  كَما في اِإلدغَامِ 

�������  
�ِ� ا�43ِِ� َوا�.A@ِن ا�Mَ3َُ-َدَ	4ِْ*َ�ُب ْ�ُ   

 دننِ عيكَترارِ حقْدبِم ةنالغ وبجنِ ويتدّداملُش ونالنيمِ وامل كمح ، قْفالْو دنعلِ وصالْو
 كثَالُ ذَلمو ، ددشم ةغُن رفى حمسا يمالهكو:  

$! �: النونُ املُشددةُ  -1 ‾Ρ Î)  �  ،� ¨$ ¨Ζ=Ï9 �  ،� * t6̈Ζ9$# �  ،� �∅ ÎγŠ Ïù � .  

$ � :امليم املُشددةُ  -2 £ϑs9 �  ،� $ oΨ ù=Ïdϑys è? �  ،� Ó‰ £ϑpt ’Χ �  ،� §Νtã � ،� ¢ΟèO �.  
 فَةحالت باحقَالَ ص :  

�َدا ُ%�ً%ـ� ُ"ـ�� ِ�,Fًـ�  َوGُـ��  17  َ�ــَا Gُ+�ـ2ٍ  َ�ـْ َف �ُآـ.s  َوYَـ��  oُــ
  

�������  
  َأ�َ��ِم ا�43ِِ� ا��B7ِآَ.ِ,َ�ُب  

  :أَحكَامٍ ، وهي إِذَا جاَءت الْميم الساكنةُ قَبلَ الْحروف كَانَ لَها ثَالثَةُ 
  .ي غري ، واإلظْهار الشفَوِمع الْغنة ، وإِدغَام الْمثْلَينِ الص وِياإلخفَاُء الشفَ 

 فَةحالت باحقَالَ ص:  
  ا7ِ�ْـَ�ـ�  ِ�ــِ�ي  َ�,�َ+ـ2ٍ  َأِ�ـtَ  Hٍ  ا8ِ�َْ�ـ� RْVَـَ< Iَ A�ِIَْ;ُ(ْ�  ِإْن Fِ,ُ�َواْ�  18
  Bَـَ!ـvْ َوِإ8َUْـ�ٌر  اْدGَـ�ٌم  ِإْ�َ:ـ�ٌء  RَMَـvْ  ِ�ـFَـْ�  َ"eََ"ـ2ٌ َأْ�َ(�8َ�ُـ�  19
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  اِإلخفَاُء الشفَوِي :  ولُاحلُكم اَأل
 فَاةخيمٍ مإِلَى م ةناكيمِ السوِيلُ الْمحت وه فَوِيفَاُء الشارِ اِإلخاِإلظْه نيب الَةي ح؛ ف

، وذَلك عندما يأْتي حرف الْباِء بعد امليمِ الساكنة  مع الْغنة بِمقْدارِ حركَتينِ )47( واِإلدغَامِ
،   

 كثَالُ ذَلمو: Νèδ� ÏµÎ/ �  ،� ΝÅÁ tF÷ètƒ «! $$ Î/ �  ،� Νèδr' t6/Ρ r& öΝÎηÍ← !$ oÿ ôœr' Î/ � .  

 فَةحالت باحقَالَ ص:   
20  �ْ�Bَ48( ِ&ْ�َ:ـ�ُءاْ� َ�و�ُل (�ـِ$  اْ�ـRَـ�ِء 5ِـْ+ـَFـYَـْ:ـِ�ي�  َو�lِ�ـْ.ـُ!ـ �اِء  ا�  

  

ى وقَد اختلَف الْقُراُء الْمعاصرونَ في مسأَلَة إِطْباقِ الشفَتينِ عند النطقِ بِامليمِ الْمخفَاة إِلَ
 اقاِإلطْب اجِحالر يححالصو ، ضٍ لَهافإلَى راقِ ولٍ بِاِإلطْبن قَائم نيقِّقحالْم ةاملُ عقَو وه؛ و

رِي قُراِء كَالْحافظ أَبِي عمرٍو الدانِي واِإلمامِ الشاطبِي واِإلمامِ ابنِ الْجزرِي واِإلمامِ النويالْ
 ، نيعمأَج مهناُهللا ع يضر مرِهغَيو يسقْدةَ الْمامأَبِي ش ظافالْحو ناب رامع خيقَالَ الشو

  � لسيد عثْمانَا
لَى تلْميذه الشيخِ محمود بنِ أَمني طَنطَاوِي أَنه ونِسب إِ بِالْفُرجة بين الشفَتينِ وترك إِطْباقهِما ،

الشيخ  ذَلك فَقَد أَنكَر قَالَ بِرجوعِ الشيخِ عامرٍ عن ذَلك قَبلَ وفَاته ، ولَيس صحيحا ؛
إِنَّ بعض : الَّذي قُلْته عن شيخنا الْكَبِريِ ، الشيخِ عامرِ السيد عثْمانَ : " محمود ، ثُم قَالَ 

 هرقرو خيالش ا قَالَها كَميححص فَوِىفَاَء الشقُونَ اِإلخطناِء ال يالْقُر ".  
  
أَيِ  -الْمشهور عند علَماِء الْقُرآن أَنها تخفَى " : كَذَا قَالَ الشيخ محمود ابن أَمني طَنطَاوِي حفظَه اُهللا ، قَالَ ) 47(

 يما  -الْمندنلُ عمالْع هلَيا عذَا ماِء ، هي الْبف . انهجا ويهف يماقِ أَنَّ الْمراُء الْعلَمى عريا : وهمدعو ةنالْغ عم اراِإلظْه " ،
؛ فلم أقف من خالل معلومايت املتواضعة على من يظهر امليم مع الغنة ، وهناك مذهب ثالث ضعيف قلت لعله سبق قلم 

  .هو إدغام امليم يف الباء ، وهو غريب ، واهللا أعلم
عند الْباِء إْظْهارا شفَوِيا صحيح أَيضا هذَاَ هو ما اشتهِر في اَألمصارِ وقَرأَ بِه الْكبار والصغار ، ولَكن إِظْهار الْميمِ ) 48(

والْوجهان صحيحان ) :  166/ 1(ي النشرِ ، وقَالََ ف) 1/115(لْجزرِي الْخالف في التمهِيد ، وقَد حكَى اإلمام ابن ا
وال يدرِك هذَا إِال الْقُراُء الْمحقِّقُونَ : هـ ، قُلْت .علَى إِخفَائها عند الْقَلْبِ أمأْخوذٌ بِهِما إِال أَنَّ اِإلخفَاَء أَولَى لِإلجماعِ 

 يقفوبِاِهللا التو ، الفلَ الْخعتشئَال يلَى لفَاُء أَوفَاِإلخ ،.  
  



26 

 

سواٌء كَانَ ذَلك أَثْناَء  خفَاة ،مالْ يمِمى الْلَع نِيتفَالش زكَ نم، هذَا وقد حذر العلماء 
 زكَ نم دلَّوتي الئَلاِإلخفَاِء الشفَوِي في الْميمِ الساكنة أَو أَثْناَء إِقْالبِ النون الساكنة والتنوِينِ ؛ 

فَالشتغُ  نِيةٌن مالْ نخيةٌ ،  ومِشوددممالْوقْمصكَالْبِ ودز الضطُغ الزائد لَعفَى الشتبِ نِيحال  ثُي
يرى االحمرار .  

  مالحظَةٌ
  فَوِيةُ اِإلخفَاِء الشالمع في املُصحف -  قبا سمع م-  كُونالس ةالمرِ عييمِ بِغامل ركت .  

�������  
   الْمثلَينِ الصغريإِدغَام : احلُكم الثَّانِي 

 وه ةناكيمِ السي املاِإلدغَامِ ف كْمحا وددشنِ كَالثَّانِي مبِاحلَرفَي طْقالن وكما سبق ه اِإلدغَام
ميمٍ إِدخالُها في ميمٍ متحركَة عندما تأْتي الْميم الساكنةُ قَبلَ الْمتحركَة فَتنطَق الْميمان كَ

احنِ ويكَترارِ حقْدبِم ةنالْغ عم ةددشم ة49(د(  كثَالُ ذَلمو ،:  
�  Νä3s9 $ ¨Β �  ،� ΝÍκÍ5 tβθãΖÏΒ÷σ•Β �  ،� Νßγs9 (#öθt±̈Β � .  

 فَةحالت باحقَالَ ص:   
�   َأIَـEْFِ�ِ  qِ.ـ8َـ�  ِإْدGَـ�ٌم  َوا��Eـ�ِن  21�Yًَ�ـ�  َو�Gَـً ا إْد,ِ̂   Bََ�ـq َ�ـ�  َ/

�������  
  

  اِْإلظهار الشفَوِي: الْحكْم الثَّالثُ 
  

اِإلظْهار الشفَوِي هو النطْق بِامليمِ الساكنة ظَاهرةً بِغيرِ غُنة ، فَتنطَق الْميم الساكنةُ 
 تقَعةً إِذَا ورظْهم، يماملاَء وا البداعم وفن احلُرم رفح لَ أَيلَةَ   قَبثاَألم كإِلَيو:  

öΝä.uθè=ö7u‹Ï9 ö/ä3 � :ء   -1 •ƒr& �    .14-      ض :� #θàÒ øΒ$#uρ � .  

ö/ä3s9 Zο  �: ت    -2 t�Ï.õ‹s?  �  .15-      ط: � öΝßγè=sWøΒr& ºπs)ƒÌ�sÛ � .  

Νä3 � :ث    -3 ä9$ sV øΒr& � . 16-      ظ: � öΝèδuρ tβθßϑÎ=≈ sß � .  
  

)49 ( طُهسب عِ أَوباِإلص ضقَب يهف متي يالَّذ نِيمالز ارقْدالْم يكَةُ هرالْحو.  
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öΝà6  �: ج   -4 ¨Ζn=Åz÷Š _{ uρ ;M≈ ¨Ψy_ �  .17-      ع: � Νä.÷�ÝÇΖtƒuρ óΟÎγøŠ n=tæ � .  

≡öΝÎγÏ9  �: ح    -5 uθøΒr& A, ym   �  .18 -      غ: � ΟÎγøŠ n=yè sù Ò=ŸÒ xî � .  

&ö/ä.r � :ف      -ö/ãφ ç�ö�y{   �  .19 �:  خ     -6 u‘ sŒ ’ Îû � .  

öΝçFΡ  �: د   -7 r& uρ tβρ ã�Åz≡yŠ  � . 20-    ق : � öΝåκ̈Ξ r' Î/ ×Π öθs% � .  

?öΝåκ÷Jyèt7̈ �: ذ    -8 $#uρ ΝåκçJ −ƒÍh‘ èŒ  �  .21-      ك: � ö/ä3s9 y# ø‹x. � . 

öΝä.u �: ر    -9 !% ỳ 7Αθß™u‘  � . 22 -     ل :� ’ Í?øΒé& uρ � . 

öΝåκ÷]ÏiΒ nο �: ز   -10 t�÷δ y—  �.23-     ن: � $ oΨ øΒ§�ym � .  

≈=öΝèδuρ tβθßϑÎ  �: س    -11 y™  �.24-    هـ   :� öΝßγ‾Ρ r& ãΝèδ � . 

Νä.θÝÁ  �: ش    -12 à)Ζtƒ $ \↔ ø‹x© � . 25-      و: � öΝÍκÈ]≈ yϑƒÎ) (#ÿρ ß‰ Îγx© uρ � . 

öΝçFΖä. t  �: ص   -13 Ï%Ï‰≈ öΝs9 öΝä.θÝÁ � :ي      -26.� ¹| à)Ζtƒ � . 

 فَةحالت باحقَالَ ص:   
22  gُِ�ـ��E8َـ�ُراْ�  َوا�Uْ&ِ  ABِ  $ْـ,�ـ!ِRَ�ْ8َـ� َأْ�ـُ ٍف ِ�ـْ�  ا�FYَـِ���ـْ$ َو:ْoَ  
�ـ7َـ�ِدِ�اَو ِ�ُ!ْ ِ�ـ8َـ�   QْIََ�ِ:ـA  َأْن  َوBَـ�  َواٍو َ�َى َواْ�َ�ْر  23I� ـ�5ْـِ ِفBَ  

 ةمقَدالْم باحقَالَ صو:   
ُ̂+�ـ2َ  وَأ8ِUْـِ   62 �َدا  َ�ــ�  ِإَذا  ِ�ـ,ـٍ�  َوِ�ــْ�  %>ــ�ٍن  ِ�ـ�  اْ�  ، َوَأْ�ـِ:ـَ,ـْ�  oُــ
ُ̂ـ+�ـIَ  2ٍْ;ـُ(ـْ�  ِإْن  اFِ�ْـْ,ـَ�  63   اْ�َ�َدا  َأْهــِ<  ِ�ـْ�  اQْFُ�َْ�ـ�ِر  5ََ.ـq  َ�ـ�ٍء  َ�ــَى  ِ�
  QْIََ�ـِ:ـA  أْن  َوBَــ�  َواٍو  َ�ـَى  َواْ�ـَ�ْر  اْ�َ�ْ�ـُ ِف  َ�ـ�VِـA  5ِـْ+ـَ  َوَأ8ِUَْ ْ%8َـ�  64

  

  
  

�������  
  

  

)50 (ادحاتبِ الْفَاِء وقُرنِي لعى  ينعالْما ، وشوشم بٍ أَوترم را غَيرشنا وى لَفمسيعِ يدلْمِ الْبي عذَا فهاوِ ، والْو:  
  .فَاحذَرِ اِإلخفَاَء مخرجِ ؛ يخفي الْبعض الْميم الساكنةَ عند الْفَاِء لتقَاربِ الْمخرجينِ ، ويخفي عند الْواوِ التحاد الْ 
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�ُب َ5ّ�   ِم�َأْ���ِم  ا
المِ : الً َأو  كامالــــ(َأح(  

  .حالَتان إِذَا جاَءت قَبلَ احلُروف ، وهما اِإلظهار ، واِإلدغَام ) الـ(لالمِ 
  اِإلظهار: احلَالَةُ اُألولَى 

  

: من احلُروف اَألربعةَ عشر املُكَونة للجملَة اآلتية قَبلَ حرف ) الم الْـ(ويكُونُ إِذَا جاَءت 
)هيمقع فخو كجإِبغِ ح( ُةياآلت وفاحلُر فَهِي ،) : ، يماحلَاُء ، اجل ، نياُء ، الغةُ ، الباهلَمز

، وتسمى هذه الالم )، امليم ، اهلَاُءالكَاف ، الواو ، اخلَاُء ، الفَاُء ، العين ، القَاف ، الياُء 
 ةمالمِ كَلل كطْقطْقِ كَني النف رظْهت َألنَّ الالم ةرِيرِ(بِالالمِ القَمكُلِّ ) الْقَملَةَ لثاَألم كإِلَيو

فرح:  
}t�ö/F#‘ �: ء  -1 ��Î7sƒ �:  خ -8.   � #$ ø:$#  � .  

$ �: ب  -2 s# t7ø9$# �    .9- ف  :� y$−Fx�ø9$# Þ � .  

ΟŠ �:   ع -θà�tóø9$# �  .10‘ �: غ  -3 Î=yèø9$# � .  

ΛÅ3pt �:  ح - 4  ø:$# �  .11-  ق: � ”Èθs)ø9$# � .  

≈≅ �: ج  -5 n=pg ø:$# �   .12- ي  :� Nθè%$ u‹ø9$# � .  

≈= �: ك  -6 tGÅ6 ø9$# �  .13 - 7 �:  مù=ßϑø9$# � .  

Šρ �: و  -7 ßŠuθø9$# �   .14- هـ  :� “y‰ çλù; $# � .  

 فَةحالت باحقَالَ ص:   
  Bَْ.َ�ـKْـِ ِف ِإ8َUْـ�ُرَهـ� �ُهFَـ�ُأوَ�  َ�ْ�ـُ ِفاْ�  RْVَـَ< �ِنَ�ـ�َ� َأْل �ِمِ�ـَ.  24
25  >َRْVَ Pٍ�َاْر P�َ  �5ـَ ٍةlْ  �ْـُ$  ُ�ـFَ.ْ5ِ  �ِ�ِ wِاْ�ـ xََ���ـ Hْـُ$ َوَ�ـFَ,!ِ5َ  

  

  

  .عالمةُ الالمِ القَمرِية في املُصحف وضع سكُون علَى الالمِ : مالحظَةٌ 
  

***************************  
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  اِإلدغَام: احلَّالَةُ الثَّانِيةُ 
  )المِ الْـ ( فَيجِب إِدغَام  . اِإلدغَام كَما سبق هو النطق بِاحلَرفَينِ كَالثَّانِي مشددا 

  :وقَعت قَبلَ واحد من احلُروف اَألربعةَ عشر الْباقية ، وِهي احلُروف اآلتية إِذَا 
الطَّاُء ، الثَّاُء ، الصاد ، الراُء ، التاُء ، الضاد ، الذَّالُ ، النونُ ، الدالُ ، السني ، الظَّاُء ، ( 

 الالم ، نيالش ، ايالز (طْقِ ، وي النف غَمدت َألنَّ الالم ةِسيمبِالالمِ الش الالم هذى همست
 ةمالمِ كَلل كغَامسِ ( كَإدمالش.(  فركُلِّ حلَةَ لثاَألم كإِلَيو:   

pκ̈]9$#$‘ �: ن  -θ’Ü9$#uρ �  .8‘ �: ط  -1 uρ � .  

 �: د  -N≡t�yϑ̈V9$# � .9 �: ث  -2 Ïe$!$# � .  

  �: ص  -3 Ï%Ï‰≈ ¢Á9$#uρ �  .10-  س :�  þθ�¡9$# � .  

ΟŠ �: ر  -4 Ïm ≈=χθßϑÎ  �: ظ  -11.  � �9$#§ ©à9$# �   

≈‾≤χθç6Í �: ت  -5 −F9$# �  .12-  ز :� πy_% ỳ –“9$# � .  

Ä§÷Κ¤±9$# �: ش  -y∏‘Ò9$#uρ �  .13 �: ض  -6 uρ � .  

≈ÏM �: ذ  -7 tƒÍ‘≡©%!$# uρ �  .14-  ل :� ≅ ø‹©9$#uρ � . 

 فَةحالت باحقَالَ ص:   
  BَـPِ  َوَرْ�َ'َهـ�،   َأ1ً�ْـ�  َوlْ5َـَ ٍة  َأْرَ�ــBِ  PِـA  ِإْد8َ�ُ�Gَـ� َ"�ِ%,Fَ8ِـ�  26

27  iْpِ  ��"ُ  >ْ/ِ  �Fً�ُْر  'ْ:ُIَ   ،
HْMِ  َذا  �ْKَ%ِ  َء َدْع�Yُ zـ�Uَ ،  ـ� ُزْر:ً� ِoَ ْم َ)َ.ْ�ِ  

�8َـ�  �وَ�ـqاُ�  �َمَوا�.�  28FYَ FْVَ$ْ8َـ� ْ�ـَ ى�اُ�  �َمَوا�.�  ـِ ��ـ�FYَ $ْـ�,;ِFْoَ  
  

***************************  

  ، والم هْل وبْلَأحكام  المِ الفعِل : ثَانياً 
  .واملُراد هنا الالم الساكنةُ الَّتي تقَع آخر أَو أَوسطَ الفعلِ  

  .اِإلدغَام واِإلظْهار : الفعلِ ، وهلْ وبلْ ، حكْمان ، هما ولالمِ 
  اِإلدغَام:  وُلحكْم اَألالْ

 تقَعا ولِ إِذعالمِ الف غَامإِد جِبا ، فَيددشنِ كَالثَّانِي مبِاحلَرفَي طقالن وه قبا سكَم اِإلدغَام
نم فرح ل أَينِ  قَبفَيراُء: ( الْحأَوِ الر لَةَ ) الالمثاَألم كإِلَيو ، :  
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1-  الالم :� ≅ è% āω �  ،� ≅ è%uρ öΝçλ°; �  ،� ≅ yγsù $ uΖ©9 �  ،� ≅ t/ āω � .  

≅ �: الراُء  -2 è% þ’ În1 §‘ �  ،� ≅ à)sù öΝà6 š/§‘ �  ،� ≅ t/ ö/ä3 š/§‘ � .  
  

  اِإلظْهار: حكْم الثَّاني الْ
يجِب إِظْهار المِ الْفعلِ إِذا وقَعت قَبل أَي حرف من احلُروف اَألبجدية ماعدا الالم والراَء 

  :، وإِلَيك اَألمثلَةَ 
 ≅ yδ� 4’ tAr& � ،� ö≅ è% $ yϑ|¡ø⁄Î/ � ، �  ö≅ t/ ΝÎγ‹Ï? ù' s? � ، � ’ s+tGø9$$ sù � ، � ö≅ yδ z> ÈhθèO  

�  ،� ö≅ t/ u !% ỳ � ، � ö≅ è% zÉ< ó¡ym  �  ،� ö≅ Ïϑós oΨ ø9uρ öΝä3≈ u‹≈ sÜyz �، � ö≅ ¬6s)s? uρ 

Ï !$ tãßŠ �  ،� ö≅ yèø�tƒ y7Ï9≡sŒ �  ،� ö≅ t/ z Îiƒã— � ، �   ö≅ è% tβ$ ys ö7ß™ � ، � ξ‹Î6|¡ù=y™ 

� ، � ö≅ yϑ÷ètΡ $ �s Î=≈ |¹ �  ،� ö≅ t/ (#θY=|Ê � ، � ö≅ t/ yì t6sÛ � ، � ö≅ t/ ÷ΛäΨ oΨsß � ، � 

ö≅ t/ ×Š$t6Ïã � ، � ö≅ Å™ö‘ r& uρ ’ Îû �  ،� öΑÏ‰ ö7oK ó¡o„uρ $ �Βöθs% �  ،� ö≅ t/ (#θç/¤‹x. � ، � ö≅ yδ 

 ÏΒ �  ،� β$ yϑù=Ïñ �    ،� ö≅ è% öΝyètΡ �  ، � $ oΨ ù=yèy_ �  ،� ö≅ t/ uθèδ �  ،� ö≅ yδ 

“ÈθtGó¡o„ �  يالالمِ ف ارإِظْه نيعتيلْ: (، وه (و)ْلب ( نم دننِ عيعضوي الْما فهِملَيع كَتس
 ةاميالْقو نيطَفِّفنِ بِالْميهِريالش.  

 فَةحالت باحقَالَ ص:   

≅ABِ �ِ7ْ%َ :  ö  4ْ�َُ.ـَ!ـ�  BِـKْـٍ<  �َمَ�  8ِUْـَ ن�َأَو  29 è% öΝ yètΡ $uΖù=è%uρ  َو’ s+ tG ø9$$  
  

  
)51 ( وفرالْح فَةحالت باحص ثَرن هكْري ذالالت تيالْب نم ةملِ كُلِّ كَلي أَوف رشةَ ععباألر.  
)52 ( خيقال الشودمحاُهللا  م ظَهفح طَاوِيني طَنأَم نلَى  كَانَ: " ابقُولُ  أَنْاَألوي : الِ الثَّالثَةاَألفْع اعولَ أَنمشيي ؛ لقلْتي

 إِذ" مطْلَقًا"علَى الناظمِ قَولُه  أُخذَ: "صالحٍ حفظَه اُهللا  بنسعيد .قَالَ شيخنا د. هـ .  أ" والْماضي والْمضارِعِ  اَألمرِ، 
الم فعلٍ نحو قُلْ  أَظْهِرنْ:  يقُولَ  من اَألولَى أَنْ وكَانَ: "؛ قال شيخنا  - بيانه  سبقكَما  -"الالم تدغَم في الالمِ والراِء

معا  نقُلْنقُل الَّ ... وو ل لَّكعجيبِ وي قُل رويلَ  فَإِنْ" سقمل  غْمر ونالن دنع تأُظْهِراِء ، وي الرف اللَّام تمغأُد
) قُولْ ؛ فَحذفَت الْواو: أَصلُ قُلْ (علَّةُ الْحذْف  ؛لتوالي  اِإلعالالت : قُلْنا ) نعم قُلْ: (كَما في  -عند الْفَراِء -التجانسِ 

التكْرِير في  رغْم توالي اِإلعالالت ؛ ألنَّ اللَّامفَأُدغمت ) قُل ربِ(مما يحدثُ إِجحافًا بِالْكَلمة ، وأَما  ؛، وعلَّةُ اِإلدغَامِ 
  .فَخفِّفَت بِاِإلدغَامِ  فَثَقَّلَهاالراِء فَخمها 
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امه بِيهنت  
إِذَا وقَف الْقَارِئ علَى حرف المٍ مشدد فَيجِب علَيه أَنْ يظْهِر التشديد ، وهكَذَا في جميعِ 

واحد منها في آخرِ الْكَلمة ، ولْيحذَرِ الْغنةَ فيها ؛ إِذْ ال غُنةَ الْحروف الْمشددة إِذَا جاَء 
  .عند الْوقْف علَى الْمشدد إِال الْميم والنونُ 

���������  
  

 ابنِبيسانتَجالمنِ ويتَقَارِبالمنِ وثْلَيكَامِ المأح      
  

Bِن: ً? َأو"Jْ3ِ�  ا
نِ ثَالثُةُ أَقْسثْلَيلْملنِ ، واَءيالتنِ واَءيفَةً كَالبصا وجرخم قَانفاملُت فَانا احلَرمه ثْالنامٍ امل:  

  الْمثْالن الصغري:    ولُالقَسم  اَأل
في الثَّانِي  ولِحرِكًا فَحينئذ يجِب إِدغَام اَألساكنا والثَّانِي مت ولُوهو ما إِذَا كَانَ احلَرف اَأل

 وحن ،: � > Î�ôÑ$# š‚$ |Á yèÎn/ �  ،� Mpt ¿2 u‘ öΝßγè? t�≈ pg ÏkB �  ،� Νà6 s9 $ ¨Β � .  
  الْمثْالن الْكَبِري: القسم الثَّانِي 

  :فَحينئذ يجِب إِظْهار احلَرفَينِ ، نحو لُ والثَّانِي متحرِكَينِ ووهو ما إِذا كَانَ احلَرف اَأل
ÏπŸ2öθ¤±9$#� Üχθä3s?  �  ،�  ÞΟn=÷è tƒ $ tΒ  �  ،� ÏµŠ Ïù  “W‰ èδ �.  

  الْمثْالن الْمطْلَق: القسم الثَّالثُ 
يجِب إِظْهار احلَرفَينِ لُ متحرِكاً والثَّانِي ساكناً فَحينئذ ووهو ما إِذا كَانَ احلَرف اَأل

  وحنِ ، نلَياثماملُت: �  ΟçFù=s9y—   � ، �  $ uΖø)s)x©  � ، �  $ uΖ÷�u‹ôm r' sù � .  

******************************************  

 �ً4Eِ�Fَ :ِن�  ا�3َُ<َ��ِرَ
) د ، ظ ( ، ) د ، س : ( املُتقَارِبان هما احلَرفَان اللَذَان تقَاربا مخرجاً واختلَفَا صفَة مثْلُ   
، أَو تقَاربا صفَةً ) ل ، ر ( ، ) ذ ، ز: (، أَو تقَاربا مخرجا وصفَةً مثْلُ ) ق ، ك ( ، 

  :، وللْمتقَارِبينِ ثَالثَةُ أَقْسامٍ ) ش ، س(، ) ، جذ : (واختلَفَا مخرجا مثْلُ 
اَألو مسلُ الق :ريغالص انقَارِبتالْم  

اَألو فا كَانَ احلَرا إِذم وهو ارإِظْه جِبي ذئينرِكاً ، فَححتالثَّانِي م فكَانَ احلَرناً واكلُ س
اَألوحالثَّانِي نلِ و  و:  
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 � ô‰ s% yì Ïϑy™ � ،�  ô‰ s)sù zΝn=sß �  ،� øŒ Î)uρ z −ƒy—  � ،�  øŒ Î) Νä.ρ â !$ y_ � .  

 ةدالقَاع هذه ني مثْنتسيو:   
  ).è% þ’În1§‘ �)53≅ �:نحو اِء املُتحرِكَة أدغمت الالمإِذَا وقَعت الالمِ الساكنة قَبلَ الر -أ 

óΟs9r& /œ3)è=øƒ �: قَولُه تعالَى -ب  wΥ � ) ُةالت آيسرةُ الْموري ) 20سف غَامِ الْقَافأُ بِإِدقْرا تهفَإِن ،
55) (54(الْكَاف(  

والنونُ ، ) ق،ك(، والنونُ الْمخفَاةُ مع حروفها إِلَّا " لُويرم"لساكنةُ مع حروف النونُ ا-ج
ا لَّإِ رشع ، واللَّام الشمِسيةُ مع كُلِّ حروفها الْأَربعةَ) قَلْب أَو إِقْلَاب(الساكنةُ وبعدها باٌء 

  . اماللَّ
  الْمتقَارِبان  الْكَبِري: القسم الثَّانِي 

اَألو فَانا إِذَا كَانَ احلَرم وهنِلُ وفَياحلَر ارإِظْه جِبي ذئيننِ ، فَحرِكَيحتالثَّانِي مو   

 وحنِ ،  نيقَارِباملَت :� yŠ y‰ tã t ÏΖÅ™ � ،�  tΑ$ s% ’ În1 u‘ �  ،� Ï‰ ÷èt/ ÏµÏΗø>àß � ،  

 � Ä ó̧÷yêø9$# Wξ‹Î7 y™ �.  
  

≅2ö: ( وأَما قَولُه تعالَى ) 53( t/ tβ#u‘ ( ) ُةورسةُ الْمآي ني14طَفِّف( ي فيتعني فيها اإلدغام وصال بغري سكت ، وأْتيس
   .الْكَالم فيها مفَصالً في أَوجه قراَءة حفْصٍ في آخرِ الْكتاب 

ويسمى إِدغَاما   -اَألولُ الْمذْكُور عاليا  -فيها وجهان : " قَالَ الشيخ محمود بن أَمني طَنطَاوِي حفظَه اُهللا  )54(
 هفَتصو فرابِ الْحهذل كذَلالً ؛ والثَّانِي . كَام هجالْوو :ي الْكَافف  الْقَاف غَامإِد  فَةقَاِء صبا ؛ لصاقا نغَامى إِدمسيو ،

 رِيزالْج ناب امقَالَ اِإلم ، الْقَاف : ولُ بِهمعم يححا صمالهكو."  
óΟ( التسرمالْ ةوري سف هلُوا قَمأَو:  �قَالَ اِإلمام أَبو شامةَ  )55( s9r& /œ3)è=øƒwΥ( َفمجمع ى إِلَعغَدامه ) ظُرإِ: انبراز 
ذَهب جمهور أَهلِ اَألداِء إِلَى إِدغَامِ الْقَاف في :  �قَالَ الشيخ الضباع ، و) 134، في شرحِ الْبيت رقَمِ ي انِعمالْ

ِء الْقَاف ، ولَيس مكي وابن الْكَاف منه إِدغَاما محضا وذَهب مكي وابن مهرانَ إِلَى إِدغَامه فيه مع إِبقَاِء صفَة استعال
نفْصٍ مح نانَ عرهم  لَمعفَلْي ، هإِلَي ياعفْرِيعِ ال دالت نونَ مررحالْم ها ذَكَرا ، فَكُلُّ منقطُر) ظُري : انصِ فالن رِيحص

فَالْمجمع : و عمرٍو الدانِي ، وقَالَ اِإلمام أَب)) 40(، إِرشاد الْمرِيد لَه ) 97(الْكَلمات الْمختلَف فيها عن حفْصٍ للضباعِ 
 هلقَو وحغَامِ ناالد نم هلَيع)óΟ s9r& /œ3)è=øƒwΥ.( ) ظُران : انِيلدل فاحصالْم قْطي نف كَمحأَنَّ . ))1/79(الْم نيبتذَا يبِهو

 رِيزنِ الْجامِ ابلَ اِإلمقَو) :اخلُـلْـفو لُقْـكُـمخبِن  قَــعا )  ونِ قراءات أخرى كَملْ عفْصٍ بح ةايرِو نع سلَي
أي الكسائي وابن كثري وأبو عمرو  )رغد حرب غنا(قرأ بالظاء )  سـامـي الْـخـالَف  ضنِـيـنٍ  وفــي: ( قَالَ 

  .ورويس 
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  الْمطْلَق  الْمتقَارِبان: القسم الثَّالثُ 
اَألو ا إِذَا كَانَ احلَرفم وهنِ    وفَياحلَـر ـارإِظْه جِـبي ذئينناً فَحاكالثَّانِي سرِكاً وحتلُ م

 وحنِ ،  نيقَارِبتسٍ �: املدنس �  .  
******************************************  

 �ًJ�ِ�Fَ :�7َِنEِ�Oَ>َ3ُ�   ا
  : املُتجانِسان هما احلَرفَان اللَّذَان اتفَقَا مخرجا واختلَفَا صفَةً مثْلُ 

  : ، وللْمتجانِسينِ ثَالثَةُ أَقْسامٍ ) ت ، ط ( ، ) ث ، ذ ( ، ) ذ ، ظ(، ) ت ، د ( 
اَألو مسلُ الق :ريغالص انانِسجتالْم  

لِ في لُ ساكنا والثَّانِي متحرِكًا فَحينئذ يجِب إِدغَام اَألونَ احلَرف اَألووهو ما إِذَا كَا
  .الثَّانِي

 وحن  ، :� Mn=s)øO r& #uθtã̈Š �  ،� M£ϑyδ Èβ$ tGx�Í← !$ ©Û �  ،� ‰ s% ẗ t6̈? � ،� ŒÎ) (#þθßϑn=¤ß � 

، � ŒÎ) óΟçFôϑn=¤ß � ،� ] yγù=tƒ 4 y7Ï9≡©Œ � ، � =Ÿ2ö‘ $# $ oΨyè̈Β � )56.(  

 هتمقَدي مف رِيزالْج ناب امقَالَ اإلم:   
50  qْ�َـٍ<  َوَأو�Eِْ�ـ  Lٍـْ+ـjِـَ(ـْ�  إْن  َوYَ  �ْـGَِآـــ   َأْد :≅è% Éb>§‘  َو ،≅ t/ āω �ِْ�ــ   ، َوَأ

51  ’ Îû ÏΘöθtƒ  Pَْ�ـ ،  (#θä9$ s% öΝèδuρ  َو ،ö≅ è% öΝyètΡ  çµós Îm7y™  ،  Ÿω ùø Ì“ è? t/θè=è%  ،yϑs) tGø9$$ sù   
  

وعالمةُ إِدغَامِ كُلٍّ من الْمتقَارِبينِ الصغريِ والْمثَلَينِ الصغريِ والْمتجانِسينِ الصغريِ في 
  .املُصحف تجرِيد احلَرف اَألولِ من السكُون وتشديد الثَّانِي 

  الْمتجانِسان الْكَبِري :القسم الثَّانِي 
 وحن  ، :�  ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# 4’ n1θèÛ �  ،� nο 4θn=¢Á9$# Ç’ nût�sÛ �  ،� y‰ ÷èt/ $ yδÏ‰‹Å2öθs? �.  

اَألو فَانا إِذَا كَانَ احلَرم وهنِ ويانِسجنِ املُتفَياحلَر ارإِظْه جِبي ذئيننِ فَحرِكَيحتالثَّانِي ملُ و  
  
)56 ()كثْ ذَللْها( ، )176األعراف ) (ينعم كَبنص طريق الشاطبية فيهما على اإلدغام ، وأما من  )42هود ( )ار

  .ا مفَصالً في الْجداوِلِ الْمبينة للطُّرقِ واَألوجه في آخرِ الْكتابِ موسيأْتي الْكَالم فيه طرق الطيبة ففيهما اخلالف
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  الْمتجانِسان الْمطْلَق: القسم الثَّالثُ 
اَألو فا إِذَا كَانَ احلَرم وهنِوفَياحلَر ارإِظْه جِبي ذئينا فَحناكالثَّانِي سرِكًا وحتلُ م  

 وحنِ ،  نيانِسجاملُت :�  tβθèOθãèö6̈Β  �  ،� βρ ß‰ yèö6ãΒ �  ،�  Î=tGö7ßϑs9 � .  
الْمنِ ويقَارِبتالْمنِ وثْلَيي الْمفنِويانِسجت  فَةحالت باحقَالَ ص:  

3
0  

ا�Iَ:ـ َوا�QَFَـ�ِرِج  ا�|�َ:�ِت  ABِ  ِإْن
  َأَ�ـFَ8ِ,Bِ  Jْـ�  �ِنEْFِ�ْ�Bَـَ.  َ�ْ Bَـ�ِن  ْق

3
  ُ�َ.!�ـRَـ�  اْ�َ�َ.َ:ـ�  ا�|�َ:ـ�ِت  َوBِـIَ  Aَ!ـ�َرَ�ـ� Qْ�َـَ jًـ�  َ�ُ(�َ%ـ�  َوِإْن  1

3
�َ!ـ ا�|�َ:ـ�ِت ُدوَن Qْ�َـَ ٍج ABِ  ا�Iـَ:ـَ!ـ� َ�ُ(�َ%ـ� َأْو ، ُ�َ�َ!�ِرَ�ـْ,ـِ�  2!�ُ

  ا
3
ِ̂ـ,ـَ   ُآــ<z َأو�ُل  Yَـَ(ـْ� ِإْن  ُ"ـ��،  Fُ�ْ��َِ�َ��ِ%َ;ـْ,ـِ�  3 �|��Bَ �ْـَ,ـ�FYَ  

3
  Fُ�ْ��ِـEُـْ< واFَ8َBْـْ+ـُ$ َآRِ,ـٌ  ُآـ<Bَ  Wُ!ـْ<  ُآـ<�Bَ ْ7َ  ABِ  zِناْ�  ُ� �َك  َأْو  4

  

  :وأَضاف بعض الْعلَماِء فَقَالَ 
     A%ِ��Eـَ(ـَ� ا�Yََك اَ�و�ُل َو�  Bـََ;ـ�� ُ�ـ4ْـ.ـًَ!� َوُ�ـْ� �ـRِـَ,ـَ�ِ%A  أْو ُ�ـ 

  

اسثْتاَءنالْ اتمتانِجسنِي الصريِغ  
1- دنعقُتالْ مِديمِم الساكنة ى الْلَعاِءب ن ،حم بِاِهللا: ( وصتعإِ( )ياٌءفَخ وِفْشي. ( 
2- )كثْ ذَللْهي) ( ا( ، )176األعرافنعم كَبار) ( ف من اخلال  امفيهوقع ) 42هود

  .طردا للباب طرق الطيبة ، لكن طريق الشاطبية نص على اإلدغام بال خالف 
 ريغَ اامغَدإِ التاِء يف اُءالطَّ تمغدأُالْمتحركَة  اِءالتقَبلَ  الساكنةُ اُءالطَّ وقَعت اذَإِ -3
مسكْتلٍم يىقَب معه تضخالطَّاِء يم واستعالؤ؛  اهقُلواِءالطَّ ة وضعف اِءالت  هعاضومي وف

 يه آنالَى  - أ :الْقرعت هلقَو :� tΑ$ s)sù àMÜym r& � ) ُةلِ اآليمةُ النور22س. (  

⌡È.  �: قَولُه تعالَى  -ب  s9 |MÜ|¡ o0 ¥’ n<Î) x8 y‰ tƒ � ) ُةاآلي ةدائةُ الْمور28س. (  

  �: قَولُه تعالَى  -جـ  ÏΒuρ ã≅ ö6s% $ tΒ óΟçFÛ §�sù ’ Îû y# ß™θãƒ  � ) فوسةُ يورةُ �س80اآلي .(  
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’ àMÛ§�sù �: قَولُه تعالَى  - د  Îû É=/Ζy_ «!   ) .56سورةُ الزمرِ اآليةُ (  � #$

، والرسم الْمغرِبِي بِإِثْباتهِما  ولأَجلِ هذَا كَانَ الرسم الْمشرِقي بِترك إِسكَان الطَّاِء وترك تشديد التاِء 
  .في غَاية الْجمالِ  ، وكلَاهما

�ُب َ P-3َ�  َأْ�َ��ِم  اْ
  :، وهي) 57(إِطَالَةُ الصوت بِحرف من حروفه الثَّالثَة : الزيادةُ ، واصطالحا : الْمد لُغةً 

  .الْواو الْمديةُ الْمضموم ما قَبلَها  -2. لْمفْتوح ما قَبلَها اَأللف الْمديةُ ا -1
  ) .58(الْياُء الْمديةُ الْمكْسور ما قَبلَها -3

 ةمي كَلا فكُلُّه دالْم وفرح تقَعو قَدو :� !$pκ� Ïmθ çΡ �  ،)اينأُوتو. (  

 فَةحالت باحقَالَ ص:  

$!  : BِـA  َوْهAَ  ، َواٍي  َ�ْ:ِ@  ِ�ْ�  KِBَـ,ـ8َـ�  �َ"ـ2ٌَ"ـَ.  ُ�ـُ وBُـُ$  39 pκ� ÏmθçΡ  

  ُ�ْ.َ�ـَ'ْم َأْ�ـRْVَ Hٍـَ< َوBَْ�ـٌ�،  oَْ ٌط  Mَـْ� اِواْ�َ�  َوRْVََ< ، اْ�َ,� RْVََ< َ(ْ;ُ َواْ�  40
  

P-3َ�  َأEَْ@اُع اْ
  ).59(الْمد اَألصلي ، والْمد الْفَرعي : ينقَِسم الْمد إِلَى قسمينِ هما 

B0ُ5ِ : ً? َأوRْSَا P-3َ��ُب اَْ ) 0ُ�ِ48ِTَ�   )اْ
إِذَا ) 60(الْمد اَألصلي هو إِطَالَةُ الصوت بِحرف من حروف الْمد الثَّالثَة بِمقْدارِ حركَتينِ 

  :سكُونٌ بعد حرف الْمد ، وإِلَيك اَألمثلَةَ لكُلِّ حرف لَم يقَع همز وال 
1-  فاَألل :�  ª! $# �  ،�   �  Ç≈ uΗ÷q §�9$#   ،� x‚$ −ƒÎ) � .   

2-  اوالْو :� tβθà�Î=tGøƒ èΧ  �  ،� tβρ ßŠρ ßŠ ö�yϑs9 �  ،� tβθä9θà)tƒ � .  

ÉΟŠ �: الْياُء  -3 Ïm §�9$#  �  ،� É Ïe$!$# �  ،� Ú ÏètGó¡nΣ �.  
  
  . وهذَا بِالطَّبعِ بِاستثْناِء مد الِّلنيِ كَما سترى إِنْ شاَء اُهللا تعالَى ) 57(
الثَةُ مهملَةٌ من الشكْلِ ، وتسمى حبروف مد ولني ، وأما الواو والياء الساكنتان املفتوح ما قبلها حروف الْمد الثَّ) 58(

   .حبريف لني فقط فيسميان 
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  . وهناك أَنواع أُخرى للْمد تعتبر تابِعةً لَهما ذَكَرتها عقَب ذكْرِهما ) 59(
)60 ( طُهسب عِ أَوباِإلص ضقَب يهف متي يالَّذ نِيمالز ارقْدالْم يكَةُ هرالْحو.  

  
 فَةحالت باحقَالَ ص:  

35  <  َوُهـــ�،  Kِ,Rِpَـ,sـ� �َأو�ً� َوYَــ��  َ�ــُ$  َوBَْ 5ِـWA َأْ/ِ.ـWA  َواFَ�ْـ
36  ��َ �َ�  Hٌـ<V�َIَ $َُ�ـ  q5ََ.ـ  iْـRَYَ  �َوِ%ـِ$  �َو  Iُْ�َ�ـَ.ـiْ  7ُـُ وُفاْ�  ِ�ُ
  َ�ُ(ـ�ْن  Kِ,Rِ�4��Bَـ�A  َ�ـKْ�َ  zـَ  Yُ  �jَُ(�ْن َأْو َهGَ 'ٍFْْ,َ   َ�ْ ٍف َأي> ْ<َ�  37

  

لِ فَال يصالْو فلَ أَلقَب دالْم فراَء حال أَإِذَا جو دالْم فرح طَقن وحلِ نصالْو فل:  
 � #sŒ Î) (#θä9$ tGø.$# �  ،� #x‹≈ yδ “Ï% ©!$# �  ،� (#θä9$ s% (#θãΖö/$# �  ،� ’ Îû ÉΟŠ Ås pg ø:$# �.  

  )ا�0�ِ48ِBT  َ�ْ�ٌع َ+ِ* اْ�P-3ََوُهَ@ ( َ&-A اْ�ِ�َ@ِض   
 دمت ةيدم فلأَبِ - هيلَع فقْوالْ عند - وبِصنمالْ ينِوِنالت نع يضوِعالت وهمد الْعوضِ 

  .)رسمت ياًء( ال مأَ ةومسرم الْمديةُ فلاَأل تانكَ اُءوس كلذَو،  نِيتكَرحبِمقْدارِ 

 ةومسررِ الْمغَي فَألللَةَ لثاَألم كإِلَيو :�  “x“ äî � ، � “W‰ èδ � ، � “Yθ ß™ � .  

 ،اكهلَةَ ا وثَأم ةومسرالْم َألِلف: �  % Yæö‘ y— � ، � #\�pκtΞ  � ،� #Y‰ tn r& � ،� $ |‹Î;‾Ρ �.  

ً منصوبةً وقَعتا ذَإِ التاُء الْمربوطَةُ وأَما يكُونُ كَالْوقْف علَى الْهاِء ا هيلَعفَالْوقْف  منونة

 وحن ةناكالس :� Zπ yϑ ÷èÏoΡ  �  ،� Zπ tΗôqy‘ �  ،� \'s#ÏΒ$x.  �.  

**********************  
 �4ًEِ�Fَ :A0+ِ�ْ�َ��ُب اْ�A-3َ اَْ   

الْمد الْفَرعي هو إِطَالَةُ الصوت بِحرف من حروف الْمد الثَّالثَة ويكُونُ متوقِّفًا علَى همزٍ 
 فَةحالت باحا قَالَ صكَم ، كُونس أَو:   

  �ـً.ُ�ْ;َ� Yُُ(ـ�ٍن َأْو َآFْ8َـٍ' iْRَYَ  5ََ.ـ�Vُ�ْ�َ qٌف  اْ�َ:ْ 5ِـA>  �َ�ُ َواْ�  38
  

  يهزِ ومبِ الْهباعٍ بِسواعٍ ، فَثَالثَةُ أَنوأَن ةسمإِلَى خ يعالْفَر دالْم قَِسمنيو:  
  :، ونوعان بِسببِ السكُون وهما ) الْمتصلُ ، والْمنفَصلُ ، والْبدلُ(
)كُونلْسل ارِضالْعو ، يلِ ، ) الالزِمفْصبِالت يعالْفَر دالْم امأَقْس كإِلَيو:  
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1- B>3ُ�   )YB37َ�ُ()61 َواِ:Xِ)�8ًُ� اْ�A-3َ اْ

  هو إِطَالَةُ الصوت بِحرف من حروف الْمد الثَّالثَة بِشرطَينِ ،
  .لْمد في كَلمة واحدة أَنْ يقَع حرف ا: أَوالً 

  .أَنْ تقَع همزةٌ بعد حرف الْمد في نفْسِ الْكَلمة : ثَانِيا  
عند الْوصلِ وعند ) 63(أَو ست حركَات) 62(ويمد حرف الْمد بِمقْدارِ أَربعِ أَو خمسِ

 �: الْوقْف ، وإِلَيك اَألمثلَةَ  !$ yϑ¡¡9$# �  ،� πs3 Í×‾≈ n=yϑø9$# uρ �  ،�  þθ�¡9$# �  ،� & þθç6s? � ،  

 � u þ’ Å∀s? �  ، ü“(% É`� �  ،)ماؤوليست ،) 19احلاقة ( )ه ا ممدفَنلًصلٌ لْا بصتا  مهأَنلاسم 
فأَ لِعى رٍمنعبِم وا ، ذُخقال الزجاج :»هاؤأَ» ممر لْلجماعبِ ةملَزِنة اكُهم.  

 فَةحالت باحقَالَ ص:  
  

42  �  َوا�.>ـُ'وْم  َواْ�َ�َ�اُز  ا�jُ�ُ�ُْب  َوْهIَ  Aَـُوْم  �َ"ـ2ٌَ"ـَ.  َأْ�ـَ(ـ�ٌم  ِ�ْ.Fَـ
43  iٌjَِ�اBَ  َء ِإْن�jَ  'ٌـFَْه    ُ�ـKَـْ ��Fُ�ِِ|ـْ< َوَذا،  ِآْ.FَـBِ 2ٍـA  َ�ـْ Kْ�َـَ

  

 نةُ ابالمقَالَ الْعو رِيزالْج:  

71   iٌــjَِوَوا
  ِ�ـِ(ـْ.ـFَـjُ  2ِـFِـKَـ�  ِإْن  ُ�ـ��ـِ|ـً.�  َهـFْـَ'ِة  VَـRْـَ<  jَـ�َء  إْن  :

  
  

  
تبِنيه  امفْصٍهحلِ لصتالْم دبِ الْماترمل  

جرى العمل عند أكثر املقرئني املتقنني على القراءة حلفص مبرتبة واحدة فقط يف املتصل 
وا نأخذ لطرق الطيبة ، وأما فويق التوسط ) وا أخذ طريق الشاطبية(هي التوسط 

واإلشباع فنعمل على تركهما ، وكل ما ذكره احملررون مع الفويقات واإلشباع فال نأخذ 
ا جنريه على هذه املرتبة ، وقد قرأنا وأقرأنا بذلك ، واحلمد هللا رب به على إطالقه ، وإمن

  . العاملني 
  
)61 (تفَاوإِنْ تو ، يالطَّبِيع دنِ الْمةً عادزِي هدلَى ماِء عاعِ الْقُرما ؛ ِإلجاجِبلُ وصتالْم يمس ةاديالز هذارِ هقْدي موا ف.  
 )62 (هو انهجالْو ذان) كَاترح سمخ أَو كَاترح عبأَر ( دالْم لَه وزجيو ، ةبِياططَرِيقِ الش نفْصٍ محا لمه -  أَى

 كَاترح تس-  وحن فطَرتزِ الْمملَى الْهع قْفالْو دنع :ÏÏ ÏÏ !$ yϑ¡¡9 $# .  
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وِلِ الْمبينة للطُّرقِ وذَلك حسب ما يقْتضيه الطَّرِيق الَّذي يقْرأُ بِه الْقَارِئ ، وسوف ترى الْمختلَف فيه في الْجدا) 63( 
  .واَألوجه في آخرِ الْكتابِ 

  
  
  

  

2- �ُXِ�َ.ْ3ُ�  )Zً�ِ�:َ YB37َ�ُ()64ا(  اْ�A-3َ ا
  

نِ أَويولَتصوا متباٌء كُتونِ سيتمكَل نيب الثَّالثَة دالْم وفرح نم رفبِح توإِطَالَةُ الص وه 
  أَنْ يقَع حرف الْمد في آخرِ الْكَلمة اُألولَى ،: أَوالً  :مفْصولَتينِ بِشرطَينِ 

، ) 65(زةٌ يف أَولُ الْكَلمة الثَّانِية ، ويمد حرف الْمد بِمقْدارِ حركَتينِ أَنْ تقَع هم: ثَانِيا  
 كَاترح ثَالث 66(أَو ( كَاترعِ حبأَر أَو ،)67 ( كَاترسِ حمخ أَو ،)68 ( دنع

  . الْوصلِ 
þθä9$#) �: اَألمثلَةُ  s% $̈ΖtΒ#u �  ،� þ’ Îûuρ ö/ä3 Å¡à�Ρ r& � ،� $ pκš‰r' ‾≈ tƒ � )69 (،  

 �  Iωàσ‾≈ yδ � )70. (  

 فَةحالت باحقَالَ ص:  
  ْ+َ:ـِ|ـْ<Fُاْ�  َوَهـَ�ا،   ِ�ِ(ْ.Fَـ2ٍ  ُآـ<Bُ  Wِ|ْ<  ِإْن  َوVَْ|ـٌ   َ�ـW  َو�jَِ�ـٌ'  44

  

 رِيزالْج نةُ ابالمقَالَ الْعو:  
  ُ�ْ;ـَ�ـَ.�  َوVْـً:ـ�  ا�;>ُ(ـ�ُن  َأْو 5َـَ َض  ُ�ـْ+ـَ:ـِ|ـَ.�  َأIَــq  ِإَذا:   َوjَـ��ـِـٌ'  72

تبِنيه امفْصٍ هحلِ لفَصنالْم دبِ الْماترمل  
جرى العمل عند أكثر املقرئني املتقنني على القراءة حلفص مبرتبتني فقط يف املنفصل ، مها 

والقصر ، وأما فوق القصر وفويق التوسط فنعمل على ) وبه أخذ طريق الشاطبية(التوسط 
تركهما ، وكل ما ذكره احملررون مع الفويقات فال نأخذ به على إطالقه ، وإمنا جنريه على 

  . بتني ، وقد قرأنا وأقرأنا بذلك ، وباهللا التوفيق هاتني املرت
  
 إِال الْبدلَ ؛ فَإِنه سمي الْمنفَصلُ جائزا وكَذَلك الْعارِض للسكُون والْبدلِ ؛ وذَلك لجوازِ قَصرِها ومدها لحفْصٍ) 64(

  .  عن نافعٍ خاصةً من دون الرواة  جائز قَصره ومده في رِواية ورشٍ
)65 ( ضحالْم رى بِالْقَصمسا يم وهو. )66 ( ِرالْقَص قيى بِفُومسا يم وهو. )طُ ) 67سوى بِالْتمسا يم وهو .  
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 علَى الْوجهينِ التوسط وهو ما يسمى بِفُويق التوسط وطَرِيق الشاطبِية أَشهر الطُّرقِ عن حفْصٍ ينص في الْمنفَصلِ) 68(
  .  أَوِ فُويق التوسط وأَما باقى الطُّرقِ فَفي الْجداوِلِ في آخرِ الْكتابِ

  ) .ها أُوالِء : ( ألنَّ أَصلَها ) 70. (يا أَيها : ألنَّ أَصلَها ) 69(
  

  )Zً�ِ�:َ YB37َ�ُا(  َ&-A اْ�8ََ-ِل  -3
هو إِطَالَةُ الصوت بِحرف من حروف الْمد الثَّالثَة إِذَا كَانَ مبدالً بِشرط أَنْ يقَع همز قَبلَ 

فرح  دنِ ) 71(الْميكَترارِ حقْدبِم دأَيِ الْم رالْقَص هكْمحو ، .  
  : اَألمثلَةُ 

� tΒ# u �،� ’ tA#u uρ �،� $YΖ≈ yϑƒÎ) �،�  !$tFƒ Î) uρ �،� #θè?ρ é& �،#θèO Í‘ρ é&� � .  

 فَةحالت باحقَالَ ص:  

�َم  َأْو  46�Fَاْ�  q.َ5َ  اFْ8َ�ْـُ'  Vُـ$َو θãΨtΒ#u#): ــــ َآ َ�ـَْل  َوَذا،   ـ YΖ≈ yϑƒÎ)  ، ُ�ـَ�ا  
  

  :كَانَ من اَألولَى أَنْ يقُولَ : " سعيد بن صالحٍ حفظَه اُهللا .قَالَ شيخنا د
  "خـذَا   وإِميـانـا  كَآمـنـوا  بـدلْ.......     أَو أُبدلَ الْهمز حرف مد وذَا  

 وحالً ندبم سلَيا ويلأَص هزمكُونُ ها يم اتمالْكَل نم اكنه هأَنل :� tβ# u ö�à) ø9$# �  اكَم

 ةهِمةٌ الْممتالت هذي هي فاْتي:  
من هناك مد يشبِه مد الْبدلِ وهو ما كَانَ حرف الْمد الْواقعِ فيه بعد الْهمزة لَيس مبدالً 

 وحن يلأَص ولْ هب ةزم7 �: هU$t↔tΒ �  ،� ¨θä↔uŠs9 �  ،� tβ# u ö� à) ø9$# �  هكْمحو ،

 كُونلسارِضِ لالْع كْمذُ حأْخقْفًا فَيا وأَمالً وصو رثُ الْقَصيح نم يالطَّبِيع دالْم كْمح.  
وهذَا  ، هذَا ، ويالحظُ أَنَّ الْهمز يكْتب في بعضِ الْكَلمات قَبلَ األلف الْمدية بِقَليلٍ

yδ$ �: ب الْمد بِمقْدارِ حركَتينِ نحو يوجِ öθ s?Uψ �  ةَ ألفًايدالْم فأَ األلقْرئَال تل هبنفَت ،

  .مشكُولَةً
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)71 ( نلَ َءامزِ فَإِنَّ أَصمالْه نم دالْم فرالِ حدالً إلبدب يمسلِ وصتالْم دالْم كْسع وفَه :)  نأَأْم ( لَتدنِ فَأُبيتزمبِه
بِهمزتينِ فَأُبدلَت الْهمزةُ الثَّانِيةُ مدا من جِنسِ ) إِئْمانا : ( الْهمزةُ الثَّانِيةُ مدا من جِنسِ حركَة ما قَبلَها ، وأَصلُ إِميانا 

لُ أُوتأَصا، ولَها قَبم كَةروا : ( وا حتا) أُؤلَها قَبم كَةرسِ حجِن نا مدةُ مةُ الثَّانِيزمالْه لَتدنِ فَأُبيتزمبِه .  
  

4- B�    "ِزُماْ�A-3َ ا
 الثَّالثَة دالْم وفرح نم رفبِح توإِطَالَةُ الص و72(ه (كُونلَ سقَب دالْم فرح قَعإِذَا و 

 كَاترح تارِ سقْدبِم دالْم وملُز هكْمحو ، يل73(أَص ( باحقَالَ ص ، ارِكُهت أْثَميو
 فَةحالت:   
�َ�  َ�ـKْ�َ  zـَ  َوَوVًْ:ـ� �َوْ/ـً.  �ُأ/�ـَ.  ا�ـ;>ـُ(ـ�ُن  ِإِن  �ِزٌمَوَ�  47�pُ�  

  

   :مقَدمته وقَالَ اإلمام ابن الْجزرِي في 
  ُ�ـFَـّ  َوِ���ـ4>ـ�ِل  َ��َ�ـْ,ـِ� ،  Yَـ�ِآـُ�  َ�ــّ  َ�ـْ ِف  Kْ�َـَ  jَـ�َء  ِإْن:   Bَـَ.�ِزٌم  70

  

  : وينقَِسم الْمد الالزِم إِلَى أَربعة أَنواعٍ 
عولُ  النالْ: اَألوك يثَقَّالْلْملُم  

: هو إِطَالَةُ الصوت بِحرف من حروف الْمد الثَّالثَة بِمقْدارِ ست حركَات بِشرطَينِ أَوالً 
أَنْ يقَع حرف الْمد قَبلَ سكُون أَصلي مدغَمٍ : أَنْ يقَع حرف الْمد في كَلمة واحدة ، ثَانِيا 

 �: الْكَلمة نحو في نفْسِ  Ïj9!$ āÒ9$# �  ،� π©%!$ pt ø:$# �  ،� 7§_ !% tn �  ،� ’ ÎoΤþθ’f ‾≈ pt éBr& �.  
 ةمي كَلف دالْم فري حلي يالَّذ فرلَى الْحع ةدش عضثَقَّلِ وي الْملْمالْك دةُ الْمالمعو

ةداحو.  
  لْمي  الْمخفَّفكالْ: النوع الثَّانِي 

  هو إِطَالَةُ الصوت بِحرف من حروف الْمد الثَّالثَة بِمقْدارِ ست حركَات بِشرطَينِ ،
ي نْ يقَع حرف الْمد قَبلَ سكُون أَصلأَ: مة واحدة ، ثَانِيا أَنْ يقَع حرف الْمد في كَل: أَوالً 

≈ �: ومثَالُه الْوحيد بِالْقُرآن الْكَرِميِ  مدغَمٍ في نفْسِ الْكَلمة ، غَيرِ t↔ø9!# u  �   ِنيعضوي مف

 سوني ةورس ننِ  - � -ميتي اآلي91،  51( ف  . (  
 فَةحالت باحقَالَ ص:  
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ينة الساكنة الْمد الْحرفي الْمثَقَّلِ فَإِنَّ حروف مده هي الثَّالثَةُ الْمعروفَةُ بِاِإلضافَة إِلَى الْياِء اللَّوهذَا بالطَّبعِ بِاستثْناِء ) 72(

 لَةملْجل ةنكَوالْم وفري الْحف ككُلُ ذَلا ولَها قَبوحِ مفْتالْم) :كلْمع قُصنس (ي كَمأْتيا س.  
  .وهو ما يسمى بِاِإلشباعِ أَوِ الْمد أَوِ الطُّولِ) 73(
  

  َ�ـKَـْ$  َوَ�ـْ BِـWA  ِآْ.FِـWA  َوxَ.ْIِ  َأْرَ�ـKَـْ$ َ�َْ�ـ8ِـْ� �ِزٍمَ� َأVْـَ;ـ�ُم  48
  Iُـَ:ـ|�ـُ<  َأْرَ�ـKَــBَ 2ٌـ8َــCِ�ِ  ُ�ـEَـ!�ـُ<  ُ�ـQَـ:�ـHٌ  �ُهFَـ�ِآَ.  49
  َوVَـPْ  ِآْ.Fِـ8ْBَ  WAـَ�  َ�z  َ�ْ ِف  Pْ�َ  اjَْ�ـFَـYُ  Pْـُ(ـ�ٌن  ِ�ِ(ْ.FَـBَ  2ٍِ&ْن  50

  

  )74(الْحرفي الْمثَقَّلُ : النوع الثَّالثُ 
  

 دعب يهف قَعإِذَا و فرأَح ةلَى ثَالثع هاؤجه فري حقَطَّعِ فالْم فربِالْح توإِطَالَةُ الص وه
 اعباِإلش هكْمحو ، هدعا بيمف ناكذَا السه مغأُدقْفًا ووالً وصو كُونٌ ثَابِتس دالْم فرح

Ο$$ �: مقْدارِ ست حركَات نحو أَيِ الْمد بِ !9#  �   ،� $Ο û¡Û � ، ييلُ ففْصالتو :� $$Ο!9# � 
 نم يمالَم(أَنَّ الْم ( نيمِ مي الْمف تمغأُد)ي ) ميما فأَمنِ ، ويكَترارِ حقْدبِم ةنالْغ عم:  

 � $Οû¡Û �  نونَ مني(فَإِنَّ النس ( نيمِ مي الْمف تمغأُد)يمنِ) ميكَترارِ حقْدبِم ةنالْغ عم.  

 ابِعالر  عوالن :فَّفخالْم يفرالْح  
 فرأَح ةلَى ثَالثع هاؤجه فري حقَطَّعِ فالْم فربِالْح توإِطَالَةُ الص وه دعب يهف قَعإِذَا و

 هكْمحو ، هدعا بيمف ناكذَا السه غَمدي لَمقْفًا ووالً وصو كُونٌ ثَابِتس دالْم فرح
 وحن كَاترح تارِ سقْدبِم دأَيِ الْم اعباإلش:  � � !9# �  ،� úX �  ،� û§ƒ �  ،� üΝm �.  

 باحقَالَ ص فَةحالت:  
�ُ"َ.  ABِ  َأْو  51Aا  7ُـُ وِفاْ�  �ِ"ـ  َ�ــَا  7َBَـْ BِـWA َو4ُYْـُ$ >Fََواْ�  ُوjِـَ
GَـFَـ� َ�ــْ� ِإَذا  ُآـ<Qَ�َ  W:�ـHٌ  ُأْدGِـFَـ�  ِإْن Eَ�ُـ!�ـٌ<  �ُهـFَـ�ِآَ.  52ْ�ُ  

,ُ�َBT�َ3ُ�  اْ�Kُُ�وُف اْ
   هذه وفري حف تعمفًا ، جرح رشةَ ععبأَر يرِ هوحِ الساتبِفَو ةقَطَّعالْم وفرالْح

لَةمالْج:  
 )رس لَه عقَاط يمكح صن ( أَو)كقَطَع نا مريحس لْهامٍ ) صثَالثَةُ أَقْس دثُ الْميح نم يهو:  
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  : حروف تمد بِمقْدارِ ست حركَات وهي الْحروف الْمكَونةُ للْجملَة : ألولُ الْقسم ا
  
)74 (ال يو ، ةقَطَّعالْم وفربالْح وَءةدبرِ الْموحِ الساتي فَوإِال ف قَعال ي هيعوبِن يفرالْح دالْم دالْم جرخ هيعوبِن يفرالْح

 لَةملْجةُ لنكَوالْم وفرالْح هذه نع )  : لُكُمسع قَصن ( أَو)كلْمع قُصنس ( أَو)قصلٍ نسع كَم.(  
  ) لُكُمسع قَص75) (ن. (  

  ).حي طَهر : ( جموعةٌ في قَولك حروف تمد بِمقْدارِ حركَتينِ وهي م: الْقسم الثَّانِي 
  .حرف األلف الْمقَطَّعِ ، ومعلُوم أَنه ال يمد وإِنما ينطَق كَأَلف الْقَطْعِ : القسم الثالث 

 فَةحالت باحقَالَ ص:  
  اْ%7َـَ|ـْ  َ"Fَـ�ٍن َوBِـA ، ُوjُـ�ُدCُ  ا�ـ;>ـَ�ْر  َأو�َل  اBِ ْ7َ�ْـA>  �ِزُمَوا�.�  53
54  �8َKُFَ�ْ�َ  5ََ;ـْ<  َآْ�  ُ�ُ وُف  nْ8َْ,ِ�  ُذو  َو5َْ,ُ�  َ%َ!ـjْا�4>�ُلَو  ، َو  ْnَأَ�ـ  
  ُأِ�ــKِ,Rِpَ  Hْـ,sـ�  َ�ـsا  BَـFَـ>Cُ  َأِ�ـA"ِ�  �َ�  Hْا�E>َ.  7َْ ِفاْ�  Yَِ�ى  َوَ��  55
  اْ%7ََ|ـْ  Vَـِ �pَِهـٍ  ABِ @ِ:ْ�َ zA�َ  ا�;>ـَ�ْر Bََ�اIِـِ� BِـA َأ�1ً�ْ َوَذاَك  56
57  PُـFَ�ْ�َـَ�  َوIِاْ�َ:َ�ا  P�َـْ �5 اَ�ْرlَ  $ُ.ْ/ِ  7َْ,ً اYُ �ْ�َ  xَKْ4َVَ 8َ�َـْ  َذاoْا  

  تتمةٌ هامةٌ
يجرِي علَى الْكَلمات من إِخفَاٍء وما شابه ذَلك ، الْحروف الْمقَطَّعةُ يجرِي علَيها ما  -1

تجِد في النونüÈÿè‹γ!2  �   �:إِذَا توافَرت شروطُ هذه األحكَامِ ، فَمثَال قَولُه تعالَى
 نم)نيا ، ) عهدعب ادجِيِء الصم؛ ل ةمفَخم ةنفَاَء بِغاِإلخ نالِ مي الدالْقَلْقَلَةُ ف ككَذَلو

)ادص (،  ياِء فالت عم ونفَاُء النإِخ كوكَذَل))لْكأَبِ)) طس تلِو النكَذَا ،  لِمهو.  
ف الْحرعند وصلِ الْحروف الْمقَطَّعة في أَوائلِ السورِ بِما بعدها ، يجِب تسكني آخرِ  -2

  : استثْناِء الْمواضعِ اآلتية الْمقَطَّعِ اَألخريِ ، بِ
  فَإِنَّ الْميم الْمقَطَّعةَ تفْتح حالَ وصلها بِما بعدها ؛ اللْتقَاِء . أَولُ سورة آلِ عمرانَ -1
  
,ý(، وفي أَولِ الشورى  ) üÈÿè‹γ!2(في أَولِ سورة مريم ) عينِ(اختلَف الْعلَماُء في ياِء ) 75( û¡ÿã(  ضعفَقَالَ ب

وجهينِ التوسط والطُّولِ الْعلَماِء بالْتوسط أَي أَربع حركَات وقَالَ بعضهم بِالطُّولِ أَي ست حركَات وقَالَ بعضهم بِالْ
 زِهري حالطُّولَ فَقَالَ ف حجرو ، بِياطالشك :دنع لَه دمو بِعشحِ ماتنٍ     االْفَوييف عالَ والطُّولُ فُضو انهجالْو  

قْتا يم بسذَا حهو طسوالترِ ونِ الْقَصيهجبِالْو مهضعقَالَ برِ واِء بِالْقَصلَمالْع ضعقَالَ بو الْقَارِئ أُ بِهقْري يالَّذ هجالْو يهض
ي آخقِ فالطُّر ةنيباوِلِ الْمدي جف يهف لَفتخى الْمرت فوسابِ، وتاُهللا .رِ الْك همحر انِقرب خيقَالَ الشا : " وهاَءترق وزجتو

ة ، وبِالطُّولِ بِاَألوجه الثَّالثَة علَى توسط الْمدينِ عند عدمِ السكْت وعلَى مدهما خمسا عند عدمِ الْغن -ياء عني –
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 طسوالتواعِ الْمبلَى إِشع ررِ ال غَيالْقَصو طسوبِالتا ، وسملِ خصتالْم دم دنإِال ع ةنلَى الْغفَقَطْ عنالْغ كرت دنلِ عصت ة
الْمتصلِ،وعلَى السكْت الْعام وبِالْقَصرِ وحده علَى وبِالتوسط وحده علَى قَصرِ الْمنفَصلِ مع توسط والسكْت والتكْبِريِ،

هجاَألو ةيققِ -بأي الطُّر-.  
  

   .وفي الْميمِ عند الْوصلِ بِما بعدها وجهان اِإلشباع والْقَصر   الساكنينِ  ،
 ورِيزمةُ الْجالّمقَالَ الْع- همحاُهللا  ر-  زِهي كَنف:  

  ومد لَه عـند الْفَواتـحِ مشبِـعا     وإِنْ طَـرأَ التحرِيك فَاقْصر وطَوال
قَد أَتى     وورش فَـقَطْ في الْعنكَبوت لَه  )76(لكُلِّ وذَا في  آلِ عمـرانَ             

  كال
2-  ةورلُ سسي(أَو ( ُللِ ، األوصالْو دنع انهجا ويهف درو فَقَد : نم ونالن ارإِظْه)نيس (

  .إِدغَامها : والثَّانِي 
3-  ةورلُ س77)(الْقَلَمِ(أَو ( ةورلِ سكَأَو انهجا الْويهف درو فَقَد)يس. (  

�@ِن -5ُ7ُ5ْ�  )Zً�ِ�:َ YB37َ�ُا( اْ�A-3َ اْ�َ��ِرُض ِ
 كُونلَ سأَوِ اللِّنيِ قَب دالْم فرح قَعإِذَا و الثَّالثَة دالْم وفرح نم رفبِح توإِطَالَةُ الص وه

  رِ حركَتينِ عارِضٍ بِسببِ الْوقْف ، وحكْمه الْقَصر أَوِ التوسطُ أَوِ اِإلشباع ؛ أَيِ الْمد بِمقْدا
الْوو ، ابِقَةالس هجاَألو يهاِء اللِّنيِ فَفثْنتفَقَطْ ، بِاس قْفالْو دنع كَاترح تس عِ أَوبأَر أَو قْف  

  .مع الرومِ بِشروطه بِغيرِ مد مطْلَقًا 
! � :أَمثلَةٌ عامةٌ  $# � ،� ≈ uΗ÷q §�9$# �  ،� ΟŠ Ïm §�9$# �  ،� ΟŠ Å_ §�9$# �  ،� βθà�Î=tGøƒ èΧ �  ،

tβθãΖÏΒ÷σãƒ� �.  

  . � ÏMø�t7ø9$#  �  ،� 5Θöθtƒ �  ،� ¤∃öθyz  �  ،� ×�ö�yz �: أَمثلَةٌ للِّنيِ 

 هتمقَدي مف رِيزالْج نةُ ابالمقَالَ الْع:  

َأْو   ُ�ـْ+ـَ:ـِ|ـَ.�  َأIَــq  ِإَذا:   َوjَـ��ـِـٌ'  72
  ُ�ْ;ـَ�ـَ.�  َوVْـً:ـ�  ا�;>ُ(ـ�ُن  5َـَ َض

  
)76 ( ودمحم خياُهللا اقَالَ الش ظَهفح طَاوِيني طَنأَم نقُولُ : " بةُ توِيحةُ الْندالْقَاعا ، وهحا بِفَتنيمِ هالْم رِيكحتإِنَّ : و

لُّصِ منِ الْتقَاِء الساكنينِ ، يكُونُ بِالْكَسرِ ، وإِنما فُتحت الْميم هنا محافَظَةً علَى للتخ؛ التحرِيك يكُونُ بِكَسرِ الْميمِ 
 اللَةالْج يمِ لَفْظفْخا د"تنخياُهللا .، قَالَ ش ظَهفحٍ حالص نب يدعبِ: " س بِسلْتئَال تا لنه يمالْم تحا فُتمرٍو إِنمبِ أَبِي عذْهم
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، قال العالمة "لُ ، وما أَشبه ذَلك بِهِمِ األسباب ، علَيهِمِ الْقتا: الْبصرِي من كَسرِ ميمِ الْجمعِ كَما في قَوله تعالَى 
وإِنْ طَرأَ التسكني ثَلِّثْ عنِ الْمــلَا ، فأول آل عمران مثال ... إِنْ طَرأ التحرِيك فَاقْصر وطَولَا : الصفَاقِسي رحمه اُهللا 

  )قصر ، وتوسط ، وإشباع(للقصر والطول ، والعرض للسكون مثال لثالثة املد 
)77 ( ني كُلٍّ ملِ فصالْو دنواإلظهار ع)ن(، و ) يس ( رهأَش وهو ةبِياطالش طَرِيق ي قَالَ بِهأْتيسفْصٍ ، وح ةايقِ رِوطُر

  .داوِلِ الطُّرقِ واَألوجه في آخرِ الْكتابِفي ج) ن(، و ) يس(كُلٍّ من  الْكَالم مفَصالً في
 فَةحالت باحقَالَ صو:  

  َ:ـِ|ـْ<ْ+Fُاْ�  َوَهـَ�ا،   ِ�ِ(ْ.Fَـ2ٍ  ُآـ<Bُ  Wِ|ْ<  ِإْن  َوVَْ|ـٌ   َ�ـW  َو�jَِ�ـٌ'  44

šš: ــ َآ  َوVْـً:ـ�  ا�;>ـُ(ـ�ُن  5ََ َض  ِإْن  َذا  َوEْ�ِـُ<  45 ššχθ ßϑ n= ÷è s?  Ú Ïè tG ó¡ nΣ  
  

������� 
امه بِيهنت  

 ، الْقُراِءعند كَثريٍ من  -كَثريا ما يحدثُ في الْمد الْعارِضِ للسكُون  -هناك خطَأٌ 
  ارِضونَ الْعدمي ثَال ، ثُمارِضِ مرِ الْعُءونَ بِقَصقْري مهأَن وهو ، الةاَء الصأَثْن هِمتالوي تف

ن ومنهم م. ستا أَو أَربعا قَبلَ تكْبِريِ الركُوعِ ، وهذَا ال يصح ؛ إِذ التسوِيةُ في الْمد واجِبةٌ 
 نا ممها كَأَنتس ا أَوعبأَر ضوأَوِ الْع يالطَّبِيع دمي هجِدفَت ، يبِالطَّبِيع ارِضطُ الْعلخبِ يرض

 وحارِضِ نالْع :� É# çtà¾ tΛÏδ≡ t�ö/Î) 4y›θãΒuρ   �   4 �أَو‘ x�Ÿ2uρ «! $$ Î/ Wξ‹Ï.uρ �.  

P-3َ5ْ�    )78(َأEَْ@اٌع ُأLَْ�ى ِ
لَةالص دم  

 دالْم فَيرح نم فربِح توإِطَالَةُ الص وو ، ي(ه ( ِريماِء الضه دعب) يالَّت ةايناِء الْكه
. حرِكَينِ ، بِشرط أَنْ تقَع هاُء الْكناية بين حرفَينِ مت) يكَني بِها عنِ الضمريِ الْمفْرد الْغائبِ

فَإِنْ كَانَ الْحرف الَّذي بعد الْهاِء لَيس همزةً  وكَانت الْهاُء مضمومةً فَإِنها توصلُ بِواوٍ ، 
حركَتينِ وأَما إِنْ كَانت مكْسورةً فَإِنها توصلُ بِياٍء ، وتمد هذه الواو وكَذَلك الْياُء بِمقْدارِ 

عند الْوصلِ ، وال وجود َألحدهما عند الْوقْف ، وتسمى الواو واو الصلَة ، والْياُء ياَء 
  : الْمد بِمد الصلَة الصغرى ،  وإِلَيك األمثلَةَالصلَة ، ويعرف هذَا 

…çµ‾Ρ Î)� uθèδ  �  ،�  tΑ$ s% …çµ‾Ρ Î) ãΑθà)tƒ � ، �  $ oΨ ÷Wyèt/ . ÏΒ Íν Ï‰ ÷èt/ ¸ξ ß™â‘ � .  

الْو ندع لَةاِء الصيو لَةاوِ الصو دم نم دفَال ب ، ةزملَ هريِ قَبماُء الضه تقَعا إِذَا وأَملِ وص  
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و في أَصله مد الزِم هفَبعض هذه اَألنواعِ مندرِجةٌ تحت أَقْسامٍ مشهورة سالفَة الذِّكْرِ ، كَمد الْفَرقِ مثَالً ؛ ) 78(
 .ميكلْ

كَاترح سمخ أَو عبأَر ثَالثَ أَو نِ أَويكَترلِ حفَصنالْم دي ) 79(كَالْمالَّذ هجالْو بسح
 أُ بِهقْرلَةَ -يثاألم كإِلَيى ، ورالْكُب لَةالص دبِم فرعي دذَا الْمهو :  

÷Š ß‰ ô© $#� ÿÏµÎ/ “Í‘ ø—r& �  ،� Ÿωuρ õ8 Î�ô³ ç„ Íο yŠ$ t7ÏèÎ/ ÿÏµÎn/u‘ #J‰ tn r& �  ،� $ uΖö6yδ uρ uρ ÿ…ã&s! 

t,≈ ys ó™Î) �  ، 7‹ Í×tΒöθu‹ sù� āω Ü> Éj‹yèãƒ ÿ…çµt/#x‹tã Ó‰ tn r& � .  

ما ال تهفَإِن كْسنٍ أَوِ الْعاكسو رِكحتم نيب نِ أَويناكس نيريِ بماُء الضه تقَعا إِنْ وأَمو د
 وحا ندأَب :� çµôϑ n=÷ètƒ ª! $#  �  ،� çµßϑÏk=yèãƒ uρ |=≈ tGÅ3 ø9$#  �  ،� ÏµŠ Ïù “W‰ èδ � .   

ÏµŠ �: ويستثْنى من هذه الْقَاعدة قَولُه تعالَى  Ïù $ ºΡ$ yγãΒ � ) ُةقَان آيةُ الْفُروراَء  )69سإِنَّ هف ،
  ).80(الضمريِ هنا تمد بِمقْدارِ حركَتينِ 

βÎ)uρ (#ρ �: كَذَا قَولُه تعالَى  ã�ä3 ô±n@ çµ|Ê ö�tƒ öΝä3s9  � ) ُةرِ اآليمةُ الزور7س ( نم تثْنِيتاس
  .قَاعدة الصلَة رغْم وقُوعِ الْهاِء بين متحركَينِ 

  :ويستثْنى من مد الصلَة بِقسميه هذه الْمواضع ؛ إِذ الْهاُء فيها تقْرأُ ساكنةً لحفْصٍ 
þθä9$#) �: قَولُه تعالَى   -1 s% ÷µÅ_ ö‘ r& çν% s{r& uρ ö≅ Å™ö‘ r& uρ ’ Îû ÈÉ !#y‰ yϑø9$# t Î�Å³≈ ym �  

  ).111سورةُ اَألعراف آيةُ( 

þθä9$#) �:  قَولُه تعالَى   -2 s% ÷µÅ_ ö‘ r& çν% s{ r& uρ ô] yèö/$#uρ ’ Îû ÈÉ !#y‰ yϑø9$# t Î�Å³≈ ym �  
  ).36سورةُ الشعراِء اآليةُ ( 

yδøŒ= �: قَولُه تعالَى   -3 $# É<≈ tFÅ3 În/ #x‹≈ yδ ÷µÉ)ø9r' sù öΝÍκö�s9Î)  �  ) ُةلِ 28اآليمالن ةورس نم.(  

Pِ5�   A-&َ*ِ4 ا
نْ هو إِطَالَةُ الصوت بِالْواوِ أَوالْياِء الساكنتينِ ، الْمفْتوح ما قَبلَهما عند الْوقْف بِشرط أَ

 ةمي الْكَلريِ فلَ اَألخالِّلنيِ قَب فركُونَ حي . تس أَو عبأَر نِ أَويكَترارِ حقْدبِم دالْم هكْمحو  
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لْتوسط أَي خمس نص طَرِيق الشاطبِية علَى جوازِ وجهينِ في الْمنفَصلِ التوسط أَي أَربع حركَات أَوِ فُويقِ ا) 79(
 كَاتر80( .ح ( ودمحم خياُهللا اقَالَ الش ظَهفح طَاوِيني طَنأَم نفْصٍ : " بحل ةايوطَرِيقِ الر ناِء مالْه هذي هف دالْمو " ،

  .يعنِي أَنَّ حفْصا خالَف قَاعدته ، ومعلُوم أَنَّ ابن كَثريٍ يمدها أَيضا بِمقْدارِ حركَتينِ
ون الْمحضِ عند الْوقْف ، أَوِ الْوقْف مع الرومِ بِشروطه بِغيرِ مد مطْلَقًا حركَات مع السكُ

  . وذَلك في كُلِّ الطُّرقِ عن حفْصٍ ، وأَما عند الْوصلِ فَال يجوز الْمد مطْلَقًا ، 
  . �  ÏMø�t7ø9$#  �  ،� 5Θöθtƒ �  ،� ¤∃öθyz  �  ،� ×�ö�yz �: اَألمثلَةُ 

 فَةحالت باحقَالَ ص :  
�ـَ+ـ�  َوَواٌو  اْ�َ,�  ِ�ْ+8َـ�  َوا�.�,ـُ�  41)Yُ  ـَ<  اْ%ِ:َ�ـ�ٌح  ِإِنRْVَ  z>ُأ5ِْ.ـَ+ـ�  ُآـ  

  

  َ&-A اْ�َ�ْ�قِِ
  :الثَّالثَة هو إِبدالُ همزة الْوصلِ مع إِشباعِ الْمد في هذه الْمواضعِ 

Èø �: قَولُه تعالَى  -أ  t�Ÿ2©%!!# u � ِامعاَألن ةورس ننِ ميعضوي مةُ ( ف144،  143آي .(  

#!!ª �: قَوله تعالَى  -ب  u   � ِنيعضوي مةُ (فلِ آيمةُ النورةُ (، ) 59سآي سونةُ يور59س.(  

≈z �: قَولُه تعالَى   -جـ  t↔ø9!# u �  ننِ ميعضوي مف  سوني ةورةُ ( سةُ  51آي81()  91، آي(.   

، ومقْداره ست حركَات ، وحكْمه الْوجوب ؛ فَهو من قَبِيلِ الْمد الالزِمِ الْكلْمي ، وإِنما 
  .َألنه يفَرق بِه بين الْخبرِ واالستفْهامِ سمي بِهذَا ؛ 

 وزجتذَا ، وه ةالثَّانِي ةزمهِيلِ الْهساَءةُ بِترالْق -  نيب ني82(ب(  درِ ميبِغ ،)ي ) 83ف ،
 ابِقَةعِ الساضوالْم .  

  
  

 نيبو اهنيب ةُزلْهما لَهست نْأَ اهنعمو) 82" . (آلذَّكَرينِ : " سميت بِبابِ  السابقةالْموضعان والْمواضع  نهذَا) 81(
 وأَ،  فلاَألو ةزمهالْ نيبفَ ةًوحتفْم وأَ،  اوِوالْو ةزمهالْ نيب تلَهس ةًوممضم تانكَ نْإِفَ . اهتكَرح هنم ىذالَّ فرلْحا
كْمسفَ ةًوربيالْ نهمزة الْواِءي مهناُهللا ع يضه ربح قةُ رِزلَّامالْع هلَيع هبنو ، انهري الْبف يكَشرالز اما ، كَذَا قَالَ اِإلم .
وهو أَشهر طُرقِ رِواية حفْصٍ ، وسوف ترى الْمختلَف فيه في جداوِلِ الْوجهنيِ طَرِيق الشاطبِية ، وقَد قَالَ بِ) 83(

  .الطُّرقِ واَألوجه في آخرِ الْكتابِ 
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*ِ4�ِ3ْB>�  َ&-A ا
 وحن ، ةوركْساٍء مبِي وقَةبسالْم ةيداِء الْمبِالْي توإِطَالَةُ الص وه :� ΛäŠ Íh‹ãm � ،  

� z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9$# � . َفرعواِء بِأَنلَمالْع ضعب اٌء ها يهدعب قَعإِذَا و ةيداِء الْمبِالْي توإِطَالَةُ الص ه

 وحن ، غَامقَاطُ أَوِ اِإلدثَ اِإلسدحئَال يكَةٌ ؛ لرحتم: � † Îû 5Θöθtƒ  � َكذَ، و كل اوالْو

θä9$#) �: ةٌ  ، نحو ع بعدها واو متحركَالْمديةُ إِذَا وقَ s% (#θè=t6ø% r& uρ �.  دلَى كُلٍّ ، فَإِنَّ معو
 رالْقَص هكْمنيِ حكمارِ -التقْدبِم دقَ أَيِ الْم نم ونِ ؛ فَهيكَترإِالح يلاَألص دإِنْ  بِيلِ الْم

 وحن ، زمه هدعب قَعو: � Ÿω ÿÄ÷∏tGó¡tƒ βr&  �. ) 26سورة البقرة اآلية(  دم وفَه ،
 الَةالْح هذي هلٌ ففَصنم.  

�ِ4�ِ�ْB>�  َ&-A ا
وبِـ  ه توي) ال(إِطَالَةُ الصا فيمظع؛ ت ةيافالَى  النعت هلال �: قَو ـهي كُلِّ  � إِالَّ إِلف

، آنالْقُر كَاترح عبأَر دالْم ارقْدموقد وقع يف القرآن ستة وثالثني مرة ؛ وهي  و ،: 
، ) 106،  102: األنعام (، ) 87: النساء (، )  مرتان 18،  2،6: آل عمران (، ) 255،  163: البقرة (
، ) 2: النحل (، ) 30:الرعد (، ) 14: هود (، ) 90: يونس (، ) 129،  31: التوبة (، ) 158: األعراف (
، 70: القصص (،  ) 26: النمل (، ) 116: املؤمنون (، )  87،   25: األنبياء (، )  98،  14، 8: طه (

) 19: حممد (،  ) 8: الدخان (،  ) 65، 3: غافر (،  )  6: الزمر(،  ) 35: الصافات (، )  3: فاطر(، )  88
  )9: املزمل (، ) 13: التغابن (، )  23،  22: احلشر (، 

،  )84( ولَيس هذَا النوع من طَرِيقِ الشاطبِية ، وإِنما هو من بعضِ طُرقِ طَيبة النشرِ
د التعظيمِ ال ويلَاحظُ أَنَّ م ،" مستحب ، وبِه أَعملُ " : واستحبه ابن الْجزرِي فَقَالَ 

، ومع ) إن عملنا ذه املرتبة( يتأَتى إِال عند الْقراَءة بِقَصرِ الْمنفَصلِ وإشباعِ الْمتصلِ
مع إِبقَاِء غُنة النون الساكنة والتنوِينِ عند الَّالمِ والراِء في  )ا مبذهب اجلمهورعملً(التوسط 

الْكَرِميِ ، و آنرِ الْقُرائذَسهالْ بلَّعالْ ةُامخيجِلي رحملْى إِلَإِ اُهللا هالْ اِءغغنة مقَالْ ع85(رِص(.  
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)84 (أَ بِهقَر هجذَا الْوه  ابِهتي كا في كَمذَللِ : " الْهي " الْكَاماممالْح يلِ ثُمطَرِيقِ الْف نلِ مودي الْجف رذُك قَدو ،
هجذَا الْوأَ بِهقَر نيعِ ، فَممنِ الْجاُهللا ع يضلِّي ، روتالْمو ريِيماَألز هررحلِ ، والْكَام نم ع بجالً وكَام هامزالْت هلَي.  

  ) .118مقرب التحرير ) (85(
  
  

,ٌB&ٌت َه��aَ48ِ.ْ	َ  
1-  يبترت كإِلَيى ، واَألقْو دلُ بِالْممالْع مقُد داحعٍ وضوي مف دم نم أَكْثَر ضارعإِذَا ت

   :الْمدود من حيثُ الْقُوةُ تنازليا 
  ،  لُ والطَّبِيعيدالْب لُ ثُمفَصنالْم ثُم كُونلسل ارِضالْع لُ ثُمصتالْم الَّالزِمِ ثُم دالْم

  : ودونك اَألمثلَةَ 

#!tÏiΒ �:كَلمةُ  -أ u �  مثَقَّلِ ؛ فَقُدالْم يلْمالَّالزِمِ الْك دالْم علِ مدالْب دا ميهف عمتاج

  .اَألقْوى

اجتمع فيها الْمد الْعارِض للسكُون عند الْوقْف مع الْمدβ!$yfø9$#  �  ¨ �: كَلمةُ  -ب 

  . الَّالزِمِ الْكلْمي الْمثَقَّلِ ؛ فَقُدم اَألقْوى 

#) �:كَلمتا -جـ  äτℜ u t� ç/ �  ،� u !$sfÍ‘ �  لِ ؛صتالْم دالْم علِ مدالْب دا ميهِمف عمتاج

  .فَقُدم اَألقْوى
 يودنمةُ السالمالْع ارأَش قَدرمحه اهللا و  هلبِقَو ودديبِ الْمترإِلَى ت:  

  أَقْوى الْمدود الزِم فَما اتصلْ    فَعارِض  فَذُو انفصالٍ فَبدلْ                 
ـَإِنَّ أَقْوى السببينِ انفَردا                  ـَبا مـد إِذَا مـا وجِدا    ف   وسب

2-  ؛ أَي ةالواَء التأَثْن دةُ الْموِيست جِبي وزجال ي هثَالً  - إِنم-  دا ميهف ةماَءةُ كَلرق
متصلٌ بِأَربعِ حركَات ثُم قراَءةُ كَلمة أُخرى مثْلها بخمسِ أَو ست حركَات في نفْسِ 

:                        ، كَما قَالَ ابن الْجزرِي   التالوة ، وهكَذَا في جميعِ أَنواعِ الْمدود ال يصح التخليطُ
  .كَمـثْـلـه  نـظـيـرِه فــي واللَّـفْـظُ

  



49 

 

  
  
  
  
  

bِ$ْ@َ�    ا?ِْ<َ-اِءَو  َ�ُب اْ
وإتقَانُ  ،واالبتداِء الصحيحينِ وكَيفيتهِما وأسبابِهِما  الْوقْفمعرِفَةُ : هذَا الْبابِ  أَهميةُ

الْمستمع فَهما صحيحا ، ويذْكَر أَنَّ  ويكِْسبالْقَارِئِ لهذّا الْبابِ يزِيد الْمعانِي وضوحا 
 اماِإلمعلاي - رضاُهللا ي عنه - سلَئ عن معقَ ىنوله تىالَع : � È≅ Ïo? u‘ uρ tβ#u ö�à)ø9$# ¸ξ‹Ï? ö�s? � 

  .    وفقُوالْ ةُفَرِعمو وفرحالْ يدوِجت يلُترالت : � الَقَفَ) 4سورةُ الْمزملِ اآليةُ (
  :وهناك مصطَلَحاتٌ ال بد َأن تُعلَم قَبَل الْمضي في هذَا الْبابِ 

bُ$ْ@َ�يه بِنِية قَطْع الصوت علَى الْكَلمة زمناً يتنفَّس ف: الْكَف ، واصطالحا  :لُغةً  اْ
استئْناف الْقراَءة ويكُونُ في رُءوسِ اآليِ وأَوساطها وال يكُونُ في وسط الْكَلمة وال فيما 

  .اتصلَ رسما 

B7�قَطْع الصوت زمناً دونَ زمنِ الْوقْف عادةً من غَيرِ : اِإلمتناع ، واصطالحا : لُغةً  ْ�cُا
سي وكُونُ فيةُ وايوالر بِه تحصقْلُ والن بِه تا ثَببِم دقَيم وهو اَءةرالْق دقَص عفُّسٍ منت ط

و ةما الْكَلمسلَ رصا اتيمف.   

<ُTْ�َ�ة واالنتقَالُ عنها إِلَى قراَءة بِالْكُلِّيفَصلُ أَو إِزالَةُ الْ: اِإلبانةُ ، واصطالحا : لُغةً  اْ
ل هدعاذَةُ بعتاالس بحتسيُءوسِ اآليِ ولَى رإِال ع كُونُ الْقَطْعال يى ورالٍ أُخح اَءةرلْق

 فَةأْنتسالْم .  
ني قْففَأَقُولُ إِنَّ الْو قْفلْول ودأَعإِلَو ببثُ السيح نم قَِسم ةامامٍ عأَقْس ةعبى أَر:  

 1 -  ارِيرطاالض قْفيقِ . الْوبِ ضببِس ةالواَء التأَثْن ةمكَل لَى أَيع الْقَارِئ فقأَنْ ي وهو
 قُوفوالْم ةماِء بِالْكَلدتوبِ االبجو عم كبِذَل أْسفَال ب كذَل هابا شم الٍ أَوعس فَسٍ أَون

بِم ا أَوهلَياِء عدتاالب كى بِذَلنعالْم حا إِنْ صلَها قَب .  
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2-  ظَارِيتاالن قْفالْو .ع الْقَارِئ فقأَنْ ي وهلَوع فطعيل ةملَى الْكَل هعمج دنا عهرا غَيهي
 اَءاترلْقل هاَءتراَء قأَثْن اتايوالر الفتالخ.  

وهو أَنْ يوقَف الْقَارِئ علَى الْكَلمة اختبارا لبيان كَيفية الْوقْف . بارِي وقْف االختالْ -3
 وِهحنو ذُوفحالْمو الثَّابِتولِ وصوالْمقْطُوعِ وكَالْم ةملَى الْكَليحِ عحالص.  

4- ارِييتاالخ قْفالْو  . وهو نبٍ مبرِ سيغا لدمعتم ةملَى الْكَلع الْقَارِئ وقَفأَنْ ي
قَِسمنيو ، ابِقَةابِ السبإِلَ اَألس ارِييتاالخ قْفامٍالْوأَقْس ةعب86(ى أَر ( يهو ، : امالت

 الْقَبِيحو نسالْحي والْكَافو .  
1-  Aم�B>�   اْ�َ@ْ$bُ ا

ع قْفالْو نسحى فَينعال مال لَفْظًا و هدعا ببِم لَّقعتي لَمو ، اهنعم ما تلَى مع قْفالْو وهو هلَي
 هلي قَوا فكَم اترِ اآلياخي أَوف قْفالْو ككُونُ ذَلا يا مريكَثو ، هدعا باُء بِمدتاالبالَى وعت:  

� y7Í×‾≈ s9'ρ é& 4’ n?tã “W‰ èδ  ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ( y7Í×‾≈ s9'ρ é& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9$# �  

βÎ) š¨ �: يوقَف هنا وقْفًا تاما ثُم يبتدأُ بِقَوله تعالَى  Ï% ©!$# (#ρ ã�x�x. �  ،  

‰ô � :قَوله تعالَى وقَد يكُونُ الْوقْف التام  وسطَ اآلية كَما في  s)©9 Í_ ‾=|Ê r& Ç tã Ì�ò2Ïe%!$# 

y‰ ÷èt/ øŒÎ) ’ ÎΤu !$ y_   3 �  الَىعت هلأُ بِقَودتبي ا ثُمامقْفًا تا ونه وقَفي:  

 � šχ% Ÿ2 uρ ß≈sÜø‹¤±9$# Ç≈ |¡ΣM∼Ï9 Zωρ ä‹s{ �  اِءهتان دعب  امالت قْفكُونُ الْوي قَدو ،
  : اآلية بِكَلمة كَقَوله تعالَى 

� ö/ä3 ‾Ρ Î)uρ tβρ ”�ßϑtFs9 ΝÍκö�n=tã t Ås Î6óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ ø‹©9$$ Î/uρ �   .  

Ÿξ �: يوقَف هنا وقْفًا تاما ثُم يبتدأُ بِقَوله تعالَى  sùr& šχθè=É)÷ès? �  .  

) انتاآلي افَّاتةُ الصور138،137س.(  

  
)86 (هتى اجرأُخ اتقِْسيمت اكنهو ، انِيرٍو الدمو عظُ أَبافالْحو ، رِيزالْج ناب اماِإلم همقِْسيمِ كَذَا قَسةٌ كَتياد

 ابِهتي كاُهللا ف همحر رِيصخِ الْحياِء " الشدتمِ االهالعإِلَى األ" م افأَض قَدو ، يامٍ ، هةَ أَقْسسمخ ابِقَةالس ةعبر
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 - َألشمونِي الْعقَائدي الْوقْف الالزِم والْوقْف الصالح والْوقْف الْجائز ووقْف الْمعانقَة ووقْف السنة ، كَذَا وقْف ا

 وحلَى : نع قْفالْو)uθ èδuρ ª!$# ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 ، وسترى بعضها في عالمات  - 3في أَولِ سورة اَألنعامِ اآليةُ  )#$

  . الْوقْف ، وال حاجةَ لِإلطَالَة بِذكْرِها تفْصيال

  
2- ���اْ� َ@ْ$bُاَْ0�ِ  

 هدعا ببِم لَّقعتلَفْظًا و فِْسهي نف ما تلَى مع قْفالْو وهو هلَيع قْفالْو نسحى ، فَينعم
  .واالبتداُء بِما بعده  ، ويكُونُ هذَا الْوقْف علَى رُءوسِ اآليِ وفي وسطها 

�ِ� اْ�َ��ِ�� َ�َ�� ُرُءوِس ا
ِي ْ�  ِ!َ �ٌل ِ�ْ�َ

βÎ) š¨ �: الْوقْف وقْفًا كَافيا علَى قَوله تعالَى  Ï% ©!$# (#ρ ã�x�x. í !#uθy™ óΟÎγøŠ n=tæ 

öΝßγs? ö‘ x‹Ρ r& u ÷Πr& öΝs9 öΝèδö‘ É‹Ζè? Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ � الَىعت هلأُ بِقَودتبي ثُم ،: � zΝtFyz ª! $# 

4’ n?tã öΝÎγÎ/θè=è% �.   
�ِ� اْ�َ��ِ�� ِ�� َوَ#ِ" ا
ِيْ�  ِ!َ �ٌل ِ�ْ�َ

ö/ä3 �: الْوقْف وقْفًا كَافيا علَى قَوله تعالَى  š/§‘ ÞΟn=÷ær& $ yϑÎ/ ’ Îû ö/ä3 Å™θà�çΡ 4 �  
   :ثُم يبتدأُ بِقَوله تعالَى 

� βÎ) (#θçΡθä3s? t Ås Î=≈ |¹ …çµ‾Ρ Î* sù tβ% Ÿ2 š Î/≡̈ρ F| Ï9 #Y‘θà�xî �.  

*********************************  
3- �   7َKَُ*اْ� َ@ْ$bُاْ

 اختيار الشيخوهو الْوقْف علَى ما تم في ذَاته وتعلَّق بِما بعده معنى ال لَفْظًا ، علَى 
 ةملَى الْكَلع قْفالْو نسحي هلَيعنِ ، وسالْح قْفالْو رِيفعت ناُهللا م همحر رِيصالْح

  ) .وهو تعرِيف مرجوح(ه ثُم االبتداُء بِما بعدها الْموافقَة لَ
 اجِحالر رِيفعأما التذُ  - وَآخ ا بِهم وهلَى  -وع قْفنِي الْوعي نسالْح قْفأَنَّ الْو وه

ُء ما تم في ذَاته وتعلَّق بِما بعده لَفْظًا ، ويجوز الْوقْف علَيه لتمامه ، وال يجوز االبتدا
؛ إذ التعلق اللفظي يلزم منه التعليق املعنوي ، فْظًا ومعنى بِما بعده لتعلُّقه بِما قَبلَه لَ
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، إَال أَنْ يكُونَ الْوقْف علَى رأْسِ آية ، قَالَ اِإلمام ابن الْجزرِي والعكس غري صحيح
  :رحمه اُهللا 

ـَفَاللَّفْـــظُ إِنْ ت   بِمعـنى علِّـقَاوكَــاف إِنْ  ، امـم وال تعلُّقَـا       ت
 ئدتابو فق ،نسى اآليِ يوا سدبال تو ففَق      نسفَح إِنْ بِلَفْظو  

  
�ِ� ا0ِ1َ2َ�ْ ِ�� َأَواِ#ِ" ا
َ)�ِت َوْ�ً-� ِ��+*ْ(ِ&)ِ� ا�'&%�حْ�  ِ!َ �ٌل ِ�ْ�َ

  ةملَى كَلع قْفالْو :� ×− ö�t/uρ �  الَىعت هلي قَوف :� ÷ρ r& 5=ÍhŠ |Á x. z ÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9$# ÏµŠ Ïù 

×M≈ uΚè=àß Ó‰ ôãu‘ uρ ×− ö�t/uρ �  يها وهدعلَةَ بمأَنَّ الْج كذَلو:  

 � tβθè=yèøg s† ÷Λàι yèÎ6≈ |¹r& þ’ Îû ΝÍκÍΞ#sŒ#u z ÏiΒ È, Ïã≡uθ¢Á9$# u‘ x‹tn ÏNöθyϑø9$#  �   فَةٌ الأْنتسم
موضع لَها من اإلعرابِ وقَعت جوابا عن سؤالٍ نشأَ من الْجملَة السابِقَة كَأَنَّ سائال 

  :قَالَ فَما يصنعونَ إِذَا أَصابتهم تلْك الشدةُ ؟ فَأُجِيب بِقَوله تعالَى 
 � tβθè=yèøg s† ÷Λàι yèÎ6≈ |¹r& þ’ Îû ΝÍκÍΞ#sŒ#u z ÏiΒ È, Ïã≡uθ¢Á9$# u‘ x‹tn ÏNöθyϑø9$# �.  

�ِ� ا0ِ1َ2َ�ْ ِ�� َأَواِ#ِ" ا
َ)�ِت َوْ�ً-� ِ��+*ْ(ِ&)ِ� ا�&*ْ�  3ِاِ%ِ!َ �ٌل ِ�ْ�َ

‰ß �: يحسن الْوقْف علَى قَولُه تعالَى  ôϑys ø9$# ¬! �  ابِم لُهصوو قبا ساُء بِمدتاالب ثُم ،

‰ß �: بعده هكَذَا  ôϑys ø9$# ¬! ‘ب š Ïϑn=≈ yèø9$# �.   
�ِ� ا0ِ1َ2َ�ْ ِ�� َأَوا4ِِ& ا
َ)�ِت َوْ�ً-� ِ��+*ْ(ِ&)ِ� ا�&*ْ�  3ِاِ%ِ!َ �ٌل ِ�ْ�َ

≈Ç �: قَولُه تعالَى  uΗ÷q §�9$# ÉΟŠ Ïm :  ، يحسن الْوقْف هنا ثُم االبتداُء باآلية التالية هكَذّا  � �9$#§

� Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ É Ïe$!$#  �.  

 هتمقَدي مف رِيزالْج ناب امقَالَ اإلم:   
73  ْ.ـ7ُـُ وِف  Iَـْ�ـِ��ـَِك  َوَ�ـKْـَ �ِ  �  اْ�ـVُ�ُــ�ِف  Kْ�َـِ Bَـ2ِ  ِ�ــْ�  َ�� ُ�ــ
  ، َوَ�ـَ;ــْ�  ، َوَآـــ�ٍف  Iَــ�ٌم:   َ"ـeََ"ـ2ً  ِإَذْن  Iُـْ!ـَ;ـُ�  ، َوْهــAَ  َواِ��ْ�ـِ�ــَاِء  74
75  Aَـ�  َوْهـFَ�ِ  ـ��Iَ  ــ&ْنBَ ،  �َْ�ـ    �Bَْ�ـَ�ـِي  Kْ�َـَ+ـqً  َآــ�َن  َأْو  KَIَـ.>ـJٌ  ُ�ـ�jَـِ
  �Bَْ�ـ7َـَ;ـْ�  jَـــ��ْز  اْ��ِي  ُرُؤوَس  ِإ���  Kَ+َ�ْ�Bَـْ�  َوَ�ْ:ـDًـ�،   �Bَْ�َ(ـ�Bِـ����Bَ  Aـ�ُم  76
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***************************  
�َ@ْ$ا -4ْ bُeُ48ِ�َ�   اْ

 هللَى قَوع قْفى كَالْونعملَفْظًا ، و هدعا ببِم هلُّقعتل اهنعم متي ا لَملَى مع قْفالْو وهالَى  وعت
:  � ß‰ ôϑys ø9$# �  ةاآلي نم  : � ß‰ ôϑys ø9$# ¬! بر š Ïϑn=≈ yèø9$# �  ِالْقَبِيح قْفالْو نمو ،

  :أَيضا الْوقْف علَى ما يغير الْمعنى كَالَوقْف علَى قَوله تعالَى 
� $ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#θç/t�ø)s? nο 4θn=¢Á9$#  � ) ُةاِء اآليسةُ النور43س.(  

  :التالوةَ حتى يفيد الْمعنى الْمراد فَيقْرأُ بِالْوصلِ هكَذَا بلْ يجِب علَيه أَنْ يكْملَ 
$pκš‰ r'‾≈ tƒ� tÏ% ©! $# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θç/ t� ø)s? nο4θn=¢Á9 $# óΟ çFΡr& uρ 3“t�≈ s3ß™ 4®Lym (#θßϑn=÷è s? $tΒ tβθä9θà)s? �.  

هذَا ويستحب للْقَارِئِ حالَ تالوته أَنْ يكُونَ متيقظًا متفَهِما لما يقْرأُ ، فَال يقف علَى  
 يِرغا يةَ بِمالوأُ التدتبال يى ، ونعلْميِرياً لغَآى تلُ إِذَا رصال يى ، ونعالْم يدفعٍ ال يضوم

نعقُولُ الْمأُ فَيدبى كَأَنْ ي :�   ’ ÎoΤÎ) ßNö�x�Ÿ2  �  ُقُولأُ فَيدبي أَو ، :  

 � öΝä.$ −ƒÎ)uρ � βr& (#θãΖÏΒ÷σè? «! $$ Î/ öΝä3 În/u‘  �  ارتخأَنْ ي جِبارِياً فَيرطاض هفَسن قَطَعفَإِذَا ان ،

≈M; �: وقْفاً معقُوالً ؛ فَال يقف مثَالً علَى قَوله تعالَى  ¨Ζy_ “Ì�øg rB � ،   لَىع فقلْ يب  

� M≈ ¨Ζy_ �   أَو�  ã�≈ pκ÷Ξ F{ $# �   دنعو ، رِيجال ت اتن؛ َألنَّ الْج دعب ةالوالت افئْنتاس
فَسِ ؛ لطَاعِ النقلَ انا قَبوعِ إِلَى مجاُء بِالردتاالب بحتسفَسِ يورِ النى قُصنعالْم فْهِمي

ادرالْم.  
 هتمقَدي مف رِيزالْج ناب امقَالَ اإلم:    

  RْVَـَ.ـُ$  ، َوُ�ـRْـَا  1ْ�ُـ4َـ sا  ُ�ـ�HُVَ  َوَ�ــُ$،   RِVَـ,ـٌ�  Iَـ��  َ�ـ�  َوGَـْ,ـُ   77
78  Lَ,ْ�ََو  ABِ  ِ�ـْ�  اْ�ُ!ْ َءاِن  HٍـVَْو   iْـjَـَ   َ�ـَ اٌم  َوَ��  َو,ْGَ  َ�ــُ$  َ�ــ�  iْـRَـYَ  
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 نريٍ مي كَثا ففَش قَد طَألَى خا عنا هه هبأَنْ أَن بأُحذَا واِءهالْقُر  ةوربِس قْفالْو وهو ،
xÞ≡u�ÅÀ� t: الْفَاتحة علَى قَوله تعالَى  Ï% ©!$# |Môϑyè÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã �  ، كذَل دعا بةُ مالوت ثُم ،

  :وال يجوز هذَا عند حفْصٍ ، وإِنما الصحيح وصلُ اَآليِة كُلِّها هكَذَا 
xÞ≡u�ÅÀ� t Ï% ©!$# |Môϑyè÷Ρ r& öΝÎγø‹n=tã Î�ö�xî ÅUθàÒ øó yϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ t Ïj9!$ āÒ9$# � .  

  :وينقَِسم الْوقْف من حيثُ آخر الْكَلمة إِلَى خمسة أَنواعٍ 
1- ضحكُونُ الْمالس.  ةمالضو ةرالْكَسو ةحي الفَتكُونُ فيو  

‰ß �: نحو الْوقْف علَى قَولَه تعالَى  ôϑys ø9$# ¬! �   ةناكاِء السبِالْه وقَفي .  
2- موالر. كَةرضِ الْحعانُ بِبياِإلت وها  – وهكُونُ  -بِثُلُثيالْقَارِئِ و نم الْقَرِيب هعمسيو

 وحن ةفُوعرالْم اتمرِ الْكَلاخي أَوف :� â¨$ ¨Ζ9$# �  ، وحن ةوررجالْم اتمرِ الْكَلاخأَو أَو:  

�  ÇÚ ö‘ F{ $# � ،سي وف موال روةمي كَلمِ إِال فالْكَل ط :� $ ¨Ζ0Βù' s? �  على قول بعض
س نطق ثلثي احلركة خبالف الروم وإن كان الصحيح أن نقول اختالس ؛ ألن االختال، شيوخنا

  .مث اإلتيان بثلثي ضمة النون كما ذكرت ) تأمننا(وال يتأتى هذا إال بعد فك اإلدغام ،
3- اممرِ  .اِإلشغَي نةُ مما الْكَلبِه تمتي خالَّت ةمالض كَةرنِ إِلَى حيفَتةُ بِالشاراِإلش وهو

صوت فَهو يرى وال يسمع ، وال بد من اتصالِ ضم الشفَتينِ بِاِإلسكَان ، واإلمشام يكُونُ 
$ �: فَقَطْ  نحو  في الْمرفُوعِ والْمضمومِ tΒ y7s9 Ÿω $̈Ζ0Βù' s? �  ،� ç��ÅÁ yϑø9$# � ،  

 � Ú ÏètGó¡nΣ � .    

 ةوطَبرموميمِ الْجمعِ وهاِء التأْنِيث الْ والْمنصوبِ ويمتنِع الروم واِإلشمام في الْمفْتوحِ
$‘u  �: ، وعارِضِ الشكْلِ كَما في اَألمثلَةُ اآلتية  اِءهالْا بِهيلَع وفقُومالْ ¤�à6 ø9$# � ،  

 � ãΝä3 Ý¡à�Ρ r& � ، � Ï‰ s)s9 (#âθtótFö/$# sπuΖ÷FÏ�ø9$# � ،� È≅ è% (#θãã÷Š $# ©!   . �  مؤمنةٌ  �،  �  #$
، من العلماء من أجاز الروم واإلمشام فيها مطلقًا  وأما هاء الكناية أو الضمري ففيها تفصيل

اين، ومنهم من منع مطلقًا كما هو ظاهر الشاطبية  ، كما يف التيسري للد نةٌ ماعمج بذَهو
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، أَو ) هيعلَم( : فيها إِذَا كَانَ قَبلَها ضم نحوالروم واإلمشام الْمحقِّقني إِلَى التفْصيلِ فَمنعوا 
 كَسرةب سبقت اهلاء ، أَو )وليرضوه: (أو لَينا مثل ، ) خذُوه(سكونا مديا مثل  واو ساكنةٌ

 وحن) :بِه( اٍءي أَو ةناكا حنو  سيدسكونا م) :يهف (،  ا حنونأو لَي: )هومنعوا الروم ،  )إِلَي
  .لباقية واإلمشام يف احلاالت ا

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا  
  بِصوت خفي كُلَّ دان تنولَا... محرك واقفًا ورومك إِسماع الْ

الا وم ديعب فَاهالش اقإِطْب امماش ... كَّنسلَا، يحصفَي اكنه توالَ ص  
ملُهعفوا ف مي الض ارِدفْعِ والرلَا... وصو رالْجرِ والْكَس دنع كمورو  

 بِ قَارِئصالنحِ ويف الْفَت هري لَمو ...وِ فحامِ النإِم دنعلَاومي الْكُلِّ أُع  
  لَاا متنقِّا غَدبِناًء وإِعراب... ازِمٍ ا للَوما نوع التحرِيك إِلَّ

  ا ليدخلَاوعارِضِ شكْلٍ لَم يكُون... ويف هاِء تأْنِيث وميمِ الْجميعِ قُلْ 
فلْواِء لا ي الْهمهوأَب مارِ قَومثِّلَا... إِضم رأَوِ الْكَس مض هلقَب نمو  

  ا في كُلِّ حالٍ محلِّلَارى لَهمي... وبعضهم ، أَو اماهما واو وياٌء 
  :وهو تحوِيلُ التنوِينِ الْمنصوبِ إِلَى أَلف مدية عند الْوقْف نحو . اِإلبدالُ -4
 � #Z��Î7yz �  ،� #Z��Î6Ÿ2 �  . وقَفيلُ ودبال ي هفَإِن أْنِيثاِء التلَى هع وِيننكُنِ التي ا لَمم

 وحامٍ نمال إِشمٍ وورِ ريبِغ كُوناِء بِالسلَى الْهع :  
� Zο 4θu‹ym Zπt6ÍhŠ sÛ �  ،� #Z�ö�yz çµ÷ΖÏiΒ Zο 4θx.y— � .  

   :مقَدمته قَالَ اإلمام ابن الْجزرِي في 
  َ�ـَ َآــْ$  BَـRَـKْـُ�  ُرْ�ــXَ  ِإَذا  ِإ���  ا7َ�ْـَ َآـْ$  ِ�ـُ(ـ<�  اْ�ـVْ�َـHَ  َوَ�ـ�ِذِر  104

  َوMَــّ�  َرBْــBِ  PٍـA  �1���ِـ��  ِإoَـ�َرًة  :، َوَأoِــّ�   ِ�ـَ+ـْ|ـiٍ  َأْو  ِ�ـَ:ـْ�ـٍ�  ِإ���  105
  

  الْهمزِ الْمتَطَرف في الْمد الْمتَّصِل تَتمةٌ هامةٌ في الْوقْف علَى

إِذَا وقَع سكُونٌ عارِض للْوقْف بعد حرف الْمد أَو حرف اللّنيِ سمي الْمد حينئذ مدا 
 هانيب قبس قَدو كُونلسا لارِضع.  
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وزمهم ةمالْكَل رإِذَا كَانَ آخا فَإِنْ كَانَ وفُوعرم ا أَووررجم ا أَووبصنكُونَ ما أَنْ يا فَإِم
 وحا نوبصنم :� u !$ uΚ¡¡9$#uρ �   يهو هجثَالثَةُ أَو يهفَف : تس أَو سمخ أَو عبأَر هدم

 وحا نوررجإِنْ كَانَ مضِ وحالْم كُونبِالس كَاترح :� z ÏΒ Ï !$ yϑø9$# �   هجةُ أَوتس يهفَف
 يهو : ، ةبقِ الطَّيطُرا لعمذَا جكُونُ هيمِ ، ووالر عا مثْلُهموبِ وصني الْمي فالثَّالثَةُ الَّت

وإِنْ كَانَ مرفُوعا . وأَما طَرِيق الشاطبِية فَخمسةُ أَوجه فَقَطْ ؛ َألنَّ الروم مثْلُ حالَة الْوصلِ 
 وحن:  

 �  â !$ t±o„ �  يهو هجةُ أَوعست يها : فَفثْلُهممِ ووالر عا مثْلُهموبِ وصني الْمي فالثَّالثَةُ الَّت
قَطْ ، مع اِإلشمامِ ، ويكُونُ هذَا جمعا لطُرقِ الطَّيبة ، وأَما طَرِيق الشاطبِية فَثَمانِيةُ أَوجه فَ

لِ َألنَّ الرصالْو الَةثْلُ حم مو .  
انَ وأَما إِذَا كَانَ آخر الْكَلمة بِال همزٍ فَإِما أَنْ يكُونَ منصوبا أَو مجرورا أَو مرفُوعا فَإِنْ كَ

 وحا نوبصنم :� tβθãΖÏΒ÷σãƒ �   يهو هجثَالثَةُ أَو يهفَف : عا متس ا ، أَوعبأَر نِ ، أَويكَترح هدم

 وحا نوررجإِنْ كَانَ مامٍ ، ومال إِشمٍ وورِ ريضِ بِغحالْم كُونالس :� z ÏiΒ Ç≈ uΗ÷q §�9$# �   يهفَف
 يهو هجةُ أَوعبا : أَرفُوعرإِذَا كَانَ مرِ ، ولَى الْقَصع موالر ادزيوبِ وصني الْمي فالثَّالثَةُ الَّت

 وحن� Ú ÏètGó¡nΣ �   يهو هجةُ أَوعبس يهفَف : امماإلش ادزيورِ ورجي الْمي فةُ الَّتعباألر
 وحنيٍ نل فرح كُونلسل ارِضا إِذَا كَانَ الْعأَماعِ ، وباإلشو طسوالترِ والْقَص نلَى كُلٍّ مع

 :� ÏMø�t7ø9$# �  ،� ¤∃öθyz  �  . ُثْلم موطْلَقًا َألنَّ الرم دمِ الْمدلَى عكُونُ عي موفَإِنَّ الر
  .  )87( حالَة الْوصلِ ، وقَد علمت أَنَّ اللِّني ال يمد عند الْوصلِ مطْلَقًا

5- ذْفورِ. الْحرجالْمفُوعِ وري الْموِينِ فناُء التإِلْغ وهو  وحن قْفالْو دنع:  
 � Ö‘θà�xî ÒΟ‹Ïm §‘ �   ،� ôÏiΒ AΟŠ Å3ym 7‰Š ÏΗxq �  .  
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)87 ( هنفَا اُهللا عع نيسحم مالنِ سب دمحورِ مكْتلدل رِيدالْم دشرابِ متك نم فرصبِت.  
  

  
  
  

�ُب َ+"َ&�ِت اْ�َ@ْ$bِ َوُ&�Kَ5َTَXِْت َbِ��ِBM��bِKَXْ3ُ اْ�ِ fِ8ْB��  ا
تفيد لُزوم الْوقْف ولُزوم الْبدِء بِما بعدها وهو ما يسمى بِالْوقْف الالزِمِ ، :    )   م(  

$ � :كَما في قَوله تعالَى  yϑ‾Ρ Î) Ü=‹Éf tGó¡o„ t Ï% ©!$# tβθãèyϑó¡o„ ¢ 4’ tAöθyϑø9$#uρ ãΝåκçZ yèö7tƒ ª!$#  �   .  

  تفيد النهي عن الْوقْف في موضعها والنهي عنِ الْبدِء بِما بعدها ، كَما في:   )    ال (  
   : قَوله تعالَى 

� §ΝèO Ÿω tβθãèÎ7÷Gãƒ !$ tΒ (#θà)x�Ρ r& $ xΨtΒ Iωuρ “]Œ r& � öΝçλ°; öΝèδã�ô_ r& y‰Ψ Ïã öΝÎγÎn/u‘  � .  

  : تفيد بِأَنَّ الْوصلَ أَولَى مع جوازِ الْوقْف ، كَما في قَوله تعالَى :  )    صلي(    
� $ oΨ ù=è% (#θäÜÎ7÷δ$# $ pκ÷]ÏΒ $ YèŠ ÏΗsd ( $ ¨ΒÎ* sù Νä3 ¨Ψt� Ï? ù' tƒ Íh_ ÏiΒ “W‰ èδ � .  

  :تفيد بِأَنَّ الْوقْف أَولَى مع جوازِ الْوصلِ ، كَما في قَوله تعالَى:  )    قلي(   
� ≅ è% þ’ În1§‘ ãΝn=÷ær& ΝÍκÌE£‰ ÏèÎ/ $ ¨Β öΝßγßϑn=÷ètƒ āωÎ) ×≅‹Î=s% 3 Ÿξ sù Í‘$yϑè? öΝÍκ� Ïù  � .  

  :تفيد جواز الْوقْف ، كَما في قَوله تعالَى :  )ج   (    
� (#þθßϑn=÷æ$#uρ ¨βr& öΝä3Š Ïù tΑθß™u‘ «! $# 4 öθs9 ö/ä3 ãè‹ÏÜãƒ ’ Îû 9��ÏWx. z ÏiΒ Í÷ö∆F{ $# ÷Λ—ÏΨyès9  � .  
تفيد جواز الْوقْف بِأَحد الْموضعينِ ، ولَيس في كلَيهِما ، وهو ما :  )       .:  .:(      

  :يسمى بِوقْف الْمعانقَة ، نحو قَوله تعالَى 
� y7Ï9≡sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰ èδ zŠ É)−Fßϑù=Ïj9 �.  
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   )o  (  : لَةثاَألم هذي ها فطْلَقًا ، كَمم طْقِ بِهمِ الندعو فرالْح ةادلَى زِيع اللَةلدل:  
� (#yŠθßϑrO uρ !$ yϑsù 4’ s+ö/r& � ، � 66ξ Å¡≈ n=y™ Wξ≈ n=øîr& uρ #���Ïèy™uρ � )88 ( ،� 7Í×‾≈ s9'ρ é& � .  

  

66ξ �كَلمةُ ) 88( Å¡≈ n=y™ �  -  قْفًاو–  را الْقَصمهو ةبِياططَرِيقِ الش نم انهجا ويهف)دال م أَي ( ،

 دالْمنِ(ويكَتررِ ) حي آخف هجاَألوقِ ولطُّرل ةنيباوِلِ الْمدي الْجا فاهرت فوى فَسراُألخ قا الطُّرأَمو ،
  .الْكتابِ 

    )o  (  : هلي قَوا فلِ فَقْطْ ، كَمصالْو نيح طْقِ بِهمِ الندعو فرالْح ةادلَى زِيع اللَةلدل
≈O$̈ΨÅ3 �: تعالَى  ©9 uθ èδ ª! $# � )89.(  

‘@ � :للداللَة علَى التسهِيلِ ، كَما في قَوله تعالَى :  ).( Ïϑyg õƒ−#u @’ Î1 t�tãuρ 3 �.  

  :للداللَة علَى سكُون الْحرف ووجوبِ النطْقِ بِه ، كَما في قَوله تعالَى :  )  ÷(   

�   ô ¨Β Ÿ≅ ÏΗxå $ [s Î=≈ |¹ ÏµÅ¡ø�uΖÎ=sù ( ô tΒuρ u !$ y™r& $ yγøŠ n=yèsù 3 $ tΒuρ y7•/u‘ 5Ο≈ ‾=sàÎ/ Ï‰‹Î7yèù=Ïj9  � .  

7ΟŠ  �:للداللَة علَى وجود اِإلقْالبِ ، كَما في قَوله تعالَى )   /(   Î=tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰ ÷Á9$# �.  

  :للداللَة علَى إِظْهارِ التنوِينِ بِالْفَتحِ أَو بِالْكَسرِ ، كَما في قَوله تعالَى :  ) ً ( 
 � $ ¨Β Νßγs9 š� Ï9≡x‹ Î/ ô ÏΒ AΟù=Ïã ( ÷βÎ) öΝèδ āωÎ) tβθß¹ã�øƒ s† �  كما تأيت قبل مهز الوصل ،

  ) .كَرماد اشتدت: (مثل 

   )í   (  : الَىعت هلي قَوا فكَم ، موِينِ بِالْضنارِ التلَى إِظْهع اللَةلدل: � Ÿξ sù ì∃öθyz öΝÍκö�n=tæ 

Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡ t“ øt s† � َك ،مأْا تي قَتلَب هالْ زِمولِص  ،لُثْم : )î‰ ym r&  ª! $#.(  

$ � : مثلللداللَة علَى اإلدغام أو اإلخفاء ، :   ) 9(    ZW≈ tΡ Î) Ü=yγtƒuρ � ،� #V$ Î#≈ yz $ yγ‹Ïù �.  
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  ) 4    ( ،   )…    ( ،    )   (  :ةً فَهِيريغكَذَا صه وفرالْح هذه تقَعإِذَا و  

ه للداللَة علَى وجوبِ النطْقِ بِها كَأَنها كَبِريةٌ فَينطَق الْحرف منها حسب ما يقْتضيه تشكيلُ

 يةداوِ الْمي الْوف كثَالُ ذَلمو ، الُهمإِه أَو :� yŠ…ãρ#yŠ � ،  يةداِء الْمي الْيف كثَالُ ذَلمو:  

  
  
وهو الدائرةُ خاليةُ الْوسط الْمستطيلَةُ ، كَما في الْمثَالِ : " قَالَ الشيخ محمود بن أَمني طَنطَاوِي حفظَه اُهللا   )89(

بشذْكُورِ والْم هِه. "  

� Ç‘ ós ãƒ àM‹Ïϑãƒuρ � ،  كَةرحتاِء الْمي الْيف كثَالُ ذَلمو :� }‘ Ïd↵Ï9uρ ª! $# � ،  كثَالُ ذَلمو

دالْم في أَلف  :� y7̈Ρ Î) 4’ n?tã :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É)tGó¡•Β � .  

إِذَا وقَعت النونُ مفْردةً صغريةً دلَّ ذَلك علَى وجوبِ النطْقِ بِها ، ومثَالُ ذَلك :  )ن   (

�š �: قَولُه تعالَى  Ï9≡x‹ x.uρ Å√G çΡ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# � . ) ُةاِء اآليبِيةُ اَألنور88س .(  

إِذَا وقَعت السني أَعلَى الصاد فَهِي للداللَة علَى وجوبِ النطْقِ بِالسنيِ ، كَما في :  )س   (

!ª �: هذَينِ الْمثَالَينِ  $#uρ âÙÎ6ø)tƒ äÝ+Á ö6tƒuρ �  ،� öΝä.yŠ#y—uρ ’ Îû È, ù=y⇐ø9$# ZπsÜ)Á t/ ( � ،    

 ةبِياططَرِيقِ الش نذَا مه ، ادبِالص طْقفَالن ادفَلَ الصأَس نيالس تعضا إِذَا وأَما ) 90(وكَم

Mó¡©9 ΟÎγø‹n=tæ @�ÏÜøŠ| �: في هذَينِ الْمثَالَينِ  k Á ßϑÎ/ �  ،� ÷Π r& ãΝèδ tβρ ã�ÏÜø‹kÁ ßϑø9$#  �)91 (  

بِمقْدارِ للداللَة علَى  السكْتة اللَّطيفَة ، وتفيد جواز السكْت من غَيرِ تنفُسٍ :  )س  (   

Ÿ≅Š (، مثل علَى الْحرف الْذي يحملُ السني  حركَتينِ Ï%uρ 2ô tΒ 5−#u‘  ) ( ُةآي ةاميةُ الْقورس

  .كما سيأيت يف باب السكت حلفص  ).27
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óΟçFΡ � :للداللَة علَى الْمد ، كَما في قَوله تعالَى :  )   !( r' ‾≈ yδ Ï Iωàσ‾≈ yδ � .  

كَما في  إِذَا وقَعت هذه الْعالمةُ فَوق الْحرف فَهِي للداللَة علَى اِإلشمامِ ،:  )1   ( 

θä9$#) �: قَوله تعالَى  s% $ tΡ$ t/r' ‾≈ tƒ $ tΒ y7s9 Ÿω $ ¨Ζ0Βù' s? 4’ n?tã y# ß™θãƒ $ ‾ΡÎ)uρ …ã&s! tβθßs ÅÁ≈ oΨs9 � .  
  
  . كتابِوأَما الطُّرق اُألخرى عن حفْصٍ ، فَستراها في الْجداوِلِ الْمبينة للطُّرقِ واَألوجه في آخرِ الْ) 90(
)91 ( ةبِياططَرِيقِ الش نم انهجا الْويهف.  

ع اللَةلدل فَهِي فرفَلَ الْحأَس تقَعالَى وأما إِذَا وعت هلقَو وحن ، الَةلَى اِإلم :� tΑ$ s%uρ 

(#θç7Ÿ2ö‘ $# $ pκ� Ïù ÉΟó¡Î0 «! $# $ yγ11�øg xΧ !$ yγ8y™ö�ãΒuρ 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ö‘θà�tós9 ×ΛÏm §‘ � .  

وجوبِ هذه الْعالمةُ أَو ما شابهها تكُونُ للداللَة علَى موضعِ سجود ، وكَلمةُ :  )  (  (

sŒ# � :السجود وضع فَوقَها خطٌ ، كَما في قَوله تعالَى  Î) (#ρ ã�Åe2èŒ $ pκÍ5 (#ρ ”�yz #Y‰ £∨ß™ 

(#θßs ¬7y™uρ Ï‰ ôϑpt ¿2 öΝÎγÎn/u‘ öΝèδuρ Ÿω šχρ ç�É9õ3tFó¡o„ ) �  

للداللَة علَى أَلف الْوصلِ ، وهي األلف الَّتي تكْتب وال تنطَق عند الْوصلِ :  )   #$(    

  : بِخالف أَلف الْقَطْعِ الَّتي يكْتب علَيها همزةٌ وتنطَق وصالً ووقفًا ، كَما في قَوله تعالَى 
�  Ÿ≅ t↔ ó¡uŠ Ïj9 t Ï%Ï‰≈ ¢Á9$#  tã öΝÎγÏ%ô‰ Ï¹ � .  

***********************************  

�ِRْ@َ��ُب ا?ِْ<َ-اِء ِZِ3ْaَ  اَْ  
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 ةوركْسم أَو ةوحفْتم أَو ةوممضقَطْعٍ م فا إِلَى أَلوِيلُهحت جِبلِ يصالْو فاِء بِأَلدتاالب دنع
 كإِلَيةً ، وابتطْقًا ال كا الثَّالثَةَ ، نالَهوأَح:  

�َ!ٍ= َهْ'َ:ِةا�+*2ِْ�)8ُ ِإَ�� : َأو*5 'ُ>ْ!َ ?ٍ@ْ�َ  
 * كلَةُ ذَلثا ، وأَما الزِمّمض وممضثُةُ مرٍ ثَاللِ أَمعي فلِ فصةُ الْوزمه تقَعإِذَا و:  
�  ã≅ ø? $#  �  ،�  §�äÜôÊ $# �  ،� ö�ÝàΡ $#  �  ،�  (#θè=çGø%$# �  ،� (#θã_ ã�÷z$# �  ،� (#θãΖä3 ó™$# �.  

 هتمقَدي مف رِيزالْج ناب امقَالَ اإلم:   
  ُ�ـ1َـّ�  اْ�ِ:ـKْـِ<  ِ�ـَ�  َ"�ِ�ـgٌ  َآـ�َن  ِإْن  1َ�ِـّ�  KْBِـٍ<  ِ�ـْ�  اْ�َ�ْ/ـِ<  Fْ8َ�ِِ'  َواْ�َْأ  101

  

  :كَانَ من اَألولَى أَنْ يقُولَ "  :سعيد بن صالحٍ حفظَه اُهللا .قَالَ شيخنا د
؛ "يـضـم  علَى الْأَصلِ ثَالـثُه كَـانَ بِضـم      إِنْ  فعـلٍ مـن  الْوصـلِ  بِهمزِ  وابدأْ

  .اقْضوا ابنوا ، وامشوا ، و: لأَنَّ هناك من الْأَفْعالِ ما ضم ثَالثُه علَى غَيرِ الْأَصلِ مثْلُ 
 �AًBِ�Cَ :8ُ ِإَ�� َهْ'َ:ِة(��Dٍَ= ا�+*2ِْ+ُEْ!َ ?ٍ@ْ�َ  

 * وحبِأَلْ ، ن فرعي الْملِ فصةُ الْوزمه تقَعإِذَا و: � ß‰ ôϑys ø9$# ¬! Å_بر š Ïϑn=≈ yèø9$# � .  

 � ً�ِ�Cَ :��َ8ُ ِإ(�1ُ�ْ�َرٍة َهْ'َ:ِة ا�+*2ِْ!َ ?ٍ@ْ�َ  
 :وقَعت همزةُ الْوصلِ في فعلِ أَمرٍ ثَالثُةُ مكْسور أَو مفْتوح ، وأَمثلَةُ ذَلك إِذَا  -1

=yδøŒ $# �  �  ،� ôì Å_ ö‘ $#  �  ،� ó> Î�ôÑ$#uρ  � .  

فَيبدأُ بِالْكَسرِ نظْرا . إِذَا وقَعت همزةُ الْوصلِ في فعلِ أَمرٍ ، ثَالثُةُ مضموم ضمّا عارِضا  -2
θà±øΒ$# �  ،� (#θãΖö/$#  �  ،� (#þθàÒ#)   � :َألصله ، وقد وقع ذلك يف  ø%$# �  ،� ونِيائْت �.  

 ادرِ بِاِإلفْراَألم دنع اتمالْكَل هذلَ هفَإِنَّ أَص  : نِ ، اقْضِ ، ايتشِ ، ابوأما ) 92(ام ،
  .فال يصح فصلها ) وامضوا(مسبوقة بواو ملصقة ا فقد وقعت ) امضوا(
3-  ا أَومرِهأَم ي أَواسدالس ي أَواسملِ الْخعي الْفاضي ملِ فصةُ الْوزمه تقَعإِذَا و

  .  الْقياسي مصدرِهما
 ياسمرِ الْخدصمرِ وأَمي واضي ملَةٌ فثأَم :� t, n=sÜΡ $#uρ �  ،� (#þθà)Î=sÜΡ $# � ،� î,≈n=ÏG÷z$# �.  

 ياسدرِ السدصمرِ وأَمي واضملَةٌ لثأَم :Νä.ρ ç�|ÇΖoK ó™$#   ،Ì�Ï�øótGó™$#uρ ©! $#  ،â‘$ x�øóÏGó™$# . 
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سبعة أَلْفَاظ في وذَلك في . السماعي إِذَا وقَعت همزةُ الْوصلِ في االسمِ الْمنكَّرِ -4
 يهالْكَرِميِ ، و آنالْقُر:  

|¤Š �: نحو ) . ابنِ( -1 Ïã ßø⌠ $# zΝtƒó�tΒ � .   

2- )تناب . ( وحن :� zΝtƒó÷s∆uρ |MoΨ ö/$# tβ≡t�ôϑÏã �   ،� ¢tL uΖö/$# È÷ tG≈ yδ  �.  

≅Èe �: نحو ). امرِئ( -3 ä3 Ï9 <› Í÷ö∆$# Νåκ÷]ÏiΒ �  ،� ÈβÎ) (#îτâ÷ö∆$# y7n=yδ  �  ،� r& t�øΒ$# & öθy™ �. 
 

  
ابنِيوا " : ابنوا " امشيوا ، " : امشوا " أَصلُ : قَالَ الْعلَماُء : " قَالَ الشيخ محمود بن أَمني طَنطَاوِي حفظَه اُهللا ) 92(

امشيا  ؛ : امشِ ، اقْضِ ، وإِذَا أَمرت االثْنينِ قُلْت : الْمخاطَب الْواحد قُلْت ايتيوا ؛ َألنك إِذَا أَمرت " : ايتوا " ، 
 قُلْت عمالْج ترإِذَا أَم كوِ :َألنحي نوا" فيشام"  انناكقَى سنيِ ؛ فَالْتاِء إِلَى الشةُ الْيمض لَتقن : ، اوالْواُء والْي

  .واُهللا أَعلَم  .إِلَى الْآن لُغةُ الْمغارِبة  وشبهها" امشيوا"ما زالَت ، وحذفَت الْياُء فَ

Ÿω (#ÿρ �: نحو ). اثْنينِ( -4 ä‹ Ï‚ −Gs? È÷ yγ≈ s9Î) È÷ uΖøO $# � .   

&ßNr �: نحو ). امرأَة( -5 t�øΒ$#  �  ،� È÷ s? r& t�øΒ$# Èβ#yŠρ ä‹s? ( � .  

zΝó™$# y7În/u‘  �  ،� ÿ…çµèÿ �: نحو ). اسم( -6 ôœ$# ß‰ uΗ÷q r& � .  

*βÎ �: نحو ) اثْنتينِ( -7 sù $ tFtΡ% x. È÷ tFuΖøO $# �  ،� $ tFt⊥ øO $# nο u�ô³ tã $ YΖøŠ tã � .  
 ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  

102  Cُ ْ;َِواْ�َ:ْ�ـِ�  اْ�َ(ْ;ـِ   َ�ـ�َل  َواْآ   ،
AـBِـ�ِء  َوFَYْ��َ   َـ,ْGَ  َآْ;ُ َهـ�  ا�ـ.��ِم  AّــBَِو  

103  ø⌠ $#ٍ Pََ�ـ  MoΨ ö/$#ِ  ¤› Í÷ö∆$#  َو È÷ uΖøO οَو   #$ r& t�øΒ$#ٍ َو  Νó™$# ٍPََ�ـــ  È÷ tGt⊥ øO $#   

  

  ُ!�FَDَGٌت َه�!*ٌ=

 * ةمي كَللِ فصالْو ةزمبِه أُ بِالالمِ أَودبي� ãΛôœeω$#  �  الَىعت هلقَو نم:  

� }§ø♥ Î/ ãΛôœeω$# ä−θÝ¡à�ø9$# y‰ ÷èt/ Ç≈ yϑƒM}$# 4 �  ) ُةآي  اترجةُ الْحور11س( ،  ُةمكَذَا كَل)Ïπs3 ø‹t↔ ø9 

مز الوصل : ، ويصح الوجهان ابتداًء ، األول  )13، سورةُ ص آيةُ 176سورةُ الشعراُء آيةُ ( )
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كَذَا ) لَيكَة(والثاين العمل بالرسم وعليه يتعني النقْلُ عند الْبِدِء بِاللّامِ هكَذَا على األصل ، 
  .سعيد بن صالحٍ حفظَه اُهللا .قَالَ شيخنا د

’ �: كَلمةُ *  ÎΤθçGøf ’ �: في قَوله تعالَى   � #$ ÎΤθçGøf $# 5=≈ tGÅ3 Î/  ÏiΒ È≅ ö6s% !#x‹≈ yδ ÷ρ r& ;ο t�≈ rO r&  � 

مع مد كُلٍّ من الْياَءينِ مدا طَبِيعيا ) إِيتونِي: (تقْرأُ ابتداًء بِها هكَذَا  )4سورةُ اَألحقَاف َآيةُ ( 
  .بِمقْدارِ حركَتينِ 

z �: كَلمةُ *  Ïϑè? øτ$# � الَىعت هلي قَوف:� ÏjŠ xσã‹ù=sù “Ï% ©!$# z Ïϑè? øτ$# …çµtFuΖ≈ tΒr& È, −Gu‹ø9uρ ©! $# …çµ−/u‘ � 
) ةقَرةُ الْبور283س( ْقكَذَا تا هاًء بِهدتأُ ابر:)نما طَبِي) أُوتداوِ مالْو دم عنِميكَترارِ حقْدا بِميع . 

 * طَقنت ذئينةٌ فَحريغص فا أَلقَهفَو تمسر قَدو اوالْو تقَعإِذَا وال تةُ ويدالْم فاَألل طَقن
 وحن ، اوالْو :� nο 4θn=¢Á9$# �  ،� š� è? 4θn=|¹r& � .  

'ٍ�ْKَ�ِ cِ�ْB7��ُب اَ  
السكْتة اللَّطيفَة ، وتفيد جواز  علَىاليت تدل ) : س  (   ذكرت من قبل هذه العالمة  

... وبعد  .علَى الْحرف الْذي يحملُ السني  بِمقْدارِ حركَتينِالسكْت من غَيرِ تنفُسٍ 
ى ، في قَوله تعالَ الًوجهان وص -بِما فيها الشاطبِيةُ  - يجوز لجميعِ طُرقِ حفْصٍ : فَنقُولُ 

  :))غْا أَمنى عني ماليلَه هك عنانِطَلْي سيلُ  ))هاِء اُألولَى ، : ، اَألولَى الْهع كْتالس
إِدغَام الْمثْلَينِ الصغري ، أَي إِدغَام الْهاِء اُألولَى في الثَّانِية مع تشديد الثَّانِية  ، : والثَّانِي 

 قَدا وننِ  - ذَكَريتورالس نيب لَةمسالْب هجابِ أَوي بلَى  -فع كْتالس نفْصٍ محل وزجا يم
 ةبولِ التلُ بِأَوصالْو فَالِ ثُمرِ اَألنةَ آخسمخ لْكفَت امماِإلشو موالر كْتالس عم وزجيو ،

  .سعيد بن صالحٍ حفظَه اُهللا .عشر وجها كَذَا قَالَ شيخنا د
  :)93(رِيق الشاطبِية فَقَد اختص بِالسكْت وجها واحدا وصالً في الْمواضعِ التالية وأَما طَ 
óΟ � :قَولُه تعالَى  -أ  s9uρ ≅ yèøg s† …ã& ©! 2% ỳ uθ Ïã ∩⊇∪ $ VϑÍhŠs% � ) ُةآي فةُ الْكَهور2،  1س . (  

θ#) � :قَولُه تعالَى -ب  ä9$s% $ uΖn=÷ƒ uθ≈ tƒ .tΒ $ uΖsVyèt/  ÏΒ 2$ tΡÏ‰s%ö� ¨Β 3 #x‹≈yδ $ tΒ y‰tãuρ ß≈oΗ÷q§�9  ). 52يس ( �  #$

Ÿ≅Š (   -جـ  Ï%uρ 2ô tΒ 5−#u‘  ) ( ُةآي ةاميةُ الْقور27س.(   
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āξ � :قَولُه تعالَى  - د  x. ( 2ö≅ t/ tβ#u‘ 4’ n?tã ΝÍκÍ5θè=è% $ ¨Β (#θçΡ% x. tβθç6Å¡õ3tƒ � )94 ()ُةورس  نيطَفِّف14الْم.(  

 : اُهللا همحر يبِاطالش اممإِالْ الَقَ
  ا بلَاعلَى أَلف التنوِينِ في عوج... وسكْتةُ حفْصٍ دونَ قَطْعٍ لَطيفَةٌ 

  سكْت موصلَا اوالْباقُونَ لَ، مِ بلْ رانَ ...  اا ولَومرقَدن وفي نون من راقٍ
 )831،  830بيت : الشاطبية ( 

  
 والسكْت ، كَما سترى هذه الْمواضع لرِواية حفْصٍ من طَرِيقِ الشاطبِية ، وأَما الطَّيبةُ فَفيها خلْف بين اِإلدراجِ) 93( 

  :قال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهللا يف الطيبة . الْكتابِ في الْجداوِلِ الْمبينة للطُّرقِ واَألوجه في آخرِ 
239 – أَلـفَـوم قَــيـرنــدعـا وجا ــو... ـبانَ مـل راقٍ لن را صِــفْـحج لْفالْخ  

السكت ، الوصل يوهم خالف املعىن املراد ؛ لذا وجب إن : تواتر الرواية قيل يف توجيه هذه السكتات  فضا عن) 94(
الوصل يوهم أن هذا اسم اإلشارة يعود على ) : مرقدنا هذا(، ) قيما(الوصل يوهم أن عوجا صفة لـ ) : قيما عوجا(

وتقال يف اهلروب  من شيء من غري مدخله اخلروج الوصل يوهم مراق من املروق) : من راق(املرقد ال من رد املالئكة ، 
فلو كانت " راقٍ"مة بر ، وتوجيه الوصل وضوح املعىن يف اجلميع مع كسر قاف الوصل يوهم أا تثنية لكل) : بل ران(، 

، وانظر طالئع البشر " بران"لقرئت " بر"فلو كانت مثىن " رانَ"نائب فاعل ، وفتح نون " مراق"من املروق لقرئت 
 ).13ص (للشيخ حممد الصادق قمحاوي رمحه اهللا 

cُ�ْB7�  َ� اْ�Y5َ+َ Zِ3ْaَ ا��B7ِآِ* َ$8ْ ا
جاَء في بعضِ طُرقِ الطَّيبة نوع آخر للسكْت ، وهو السكْت علَى الساكنِ قَبلَ الْهمزِ 

 انعون يهفو ، : اصالْخ كْتالْسو امالْع كْتالس.   
  السكْت الْعام: النوع اَألولُ 

 كْتالس وهي وزِ فملَ الْهقَب ةناكلَى الالمِ السأَلْ(ع (ةمي كَلا فهلَيع كْتكَالس :  

 � uÚ ö‘ F{ $# �  ةمي كَلف أَو ، :� Íο t�ÅzFψ$#  � كْتالسي  ، وزِ فملَ الْهقَب ةناكاِء السلَى الْيع

 ةمكَل: � Ö ï† x« ٍ� ِوبصني الْمفورِ ، ورجالْما وهنفُوعِ مري الْمف : � $ \↔ ø‹x©  �  ،

كْتالسي  وف ةناكالس ونلَى النع كْتولِ كَالسفْصلَى الْمع: � ô tΒ  �  هلي قَوف :� ô tΒ 

z tΒ#u �  ، ةمي كَلف ةناكيمِ السلَى الْمع كْتأَوِ الس :� öΝßγs? ö‘ x‹Ρ r& u �   هلي قَوف:  

 � öΝßγs? ö‘ x‹Ρ r& u ÷Π r&  � .  
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الْمد الْمتصلِ والْمنفَصلِ كَالسكْت علَى الراِء الساكنة  ت علَى الْموصولِ غَير، والسكْ
 هلي قَوف :� tβ#u ö�à)ø9$#  �  هلقَو نم ةناكيِنِ السلَى السع كْتالس أَو ، :� Zωθä↔ ó¡tΒ  � .   

وقَد ورد هذَا السكْت من ثَالثَة طُرقٍ ورد عن أَبِي طَاهرٍ من روضة الْمالكي ومن كتابِ 
  .بِاختالف وورد عن زرعانَ من كتابِ التذْكَارِ أَيضا بِاختالف التذْكَارِ بِالْوجهينِ 

  السكْت الْخاص: النوع الثَّانِي 
   : كَالسكْت علَيها في كَلمة) أَلْ(وهو السكْت علَى الالمِ الساكنة قَبلَ الْهمزِ في 

� uÚ ö‘ F{ $# �  ةمي كَلف أَو ، :� Íο t�ÅzFψ$#  � كْتالسي  ، وزِ فملَ الْهقَب ةناكاِء السلَى الْيع

 ةمكَل: � Ö ï† x«ٍ  � فُوعِ مري الْمورِ ، فرجالْما وهوبِنصني الْمفو  :� $ \↔ ø‹x©  �  ،

كْتالسي  وف ةناكالس ونلَى النع كْتولِ كَالسفْصلَى الْمع :� ô tΒ  � نم  هلقَو:  

 � ô tΒ z tΒ#u �  ةمي كَلف ةناكيمِ السلَى الْمع كْتأَوِ الس ،: � öΝßγs? ö‘ x‹Ρ r& u  � نم  هلقَو:  

 � öΝßγs? ö‘ x‹Ρ r& u ÷Π r& �   يالْفَارِس طَرِيق وهفَقَطْ و داحطَرِيقٍ و نم كْتذَا السه درو قَدو  ،
 رِيدجابِ التتك نرٍ مأَبِي طَاه نع.  

,ِ8َP4BT�  َ	Kِْ��ُ� َه�ٌم ، َوَآhُ <ُ3َOْEَ bَ4ُْ�َق َ�ْ�ٍ' ِ&َ* ا
الس رِدي لَم عم قَكْتالْ رِصمفَنا  لِصدلِ ، أَبصتي الْمف اعبامِ اِإلشالْع كْتي السطُ فرتشيو

 كَاترح تارِ سقْدبِم دأَيِ الْم طسوت عم كْتإِلَّا فَالسو ، ةبترالْم هذا بِهلْنمذَا إِنْ عه ،
، وأَسهلُ في الالمِ والراِء أَبدا  مع السكْت مع الْغنة، وال يجتالْمدينِ الْمتصلِ والْمنفَصلِ 

لِ بِلَا غُنصتالْم طسوت علِ مفَصنرِ الْمبِقَص أَ الْقَارِئدبأَنْ ي ةبالطَّي نفْصٍ معِ حمقِ جطُر ة
ثُم ، ةنالْغ عم اِء ثُمالري اللَّامِ وف  ثُم ةني بِالْغأْتي ثُم ةبِلَا غُنو كْتنِ بِلَا سيدالْم طسوأُ بِتقْري

  . يقفوالت اِهللابِو. ، وهكَذَا  دجِو نْإِ امِعالْ مثُ اصخالْبِالسكْت  يقْرأُ
j48ٌِ� َه�م.ْ	َ )kِ�َB.�  )6َِ�َ$ُ, ا

  بِاتفَاقٍ ، وأَما ما شاع عند كَثريٍ من الْقُراِء  حركَتين بِغيرِ تنفُّسٍ السكْت يكُونُ بِمقْدارِ 
ذأَخ عرِيعِ مالس كْتالس نفَسِ  مرِ -النس هونمسيفَسِ ولِ  -قَةَ النأَه دنع امرح وفَه
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 ال ريب في ذَلك  ؛  َألنَّ اَألصلَ في الْقراَءة التوقيف ، وهذَا، اَألداِء من اَألئمة والْعلَماِء 
رِيبلُ الْغعالْف  نيمٍ عقس يحٍ أَوحص دنبِس تثْبي سيدنا لَم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسر

إِنو ،را ذُكم يححالص ا الثَّابِتقال ابن اجلزري رمحه اهللا  م ،:  
  صخفُّسٍ ونت وند نم كْتّوالس...صثُ نيالٍ حصفانالٍ وصات يبِذ لَماُهللا أَعو ، .  

,ٌB&َه� ,ٌB3>ِ	َ  
 * طْقنِى النعت ةملِ الْكَللَى أَوةُ عدَء الشدنِي الْبعال تو لَها قَببِم هالصات دنا عددشم فربِالْح

7πu‹ÏΡ#u * }§øŠ � :بِه مشددا ، نحو قَوله تعالَى  ©9 � .  

غَالبا  -هذَا الْحرف يكْسر بعد حرف ساكنٍ فَإِنَّ إِذَا وقَع همز الْوصلِ في اسمٍ أو فعلٍ* 
  : عند الْوصلِ لالْتقَاِء الساكنينِ كَقَوله تعالَى  -
� Ç tã Î* t6̈Ζ9$# ÉΟ‹Ïà yèø9$# �   ،�   Èβr& (#þθè=çFø%$# öΝä3|¡à�Ρ r&  �   ،�  Íρ r& (#ρ ã�yγô_ $# ÿÏµÎ/  �  . ذَاه

ãΝÎγøŠ(: بِخالف ميمِ الْجمعِ فَإِنها تحرك بِالضم كَقَوله تعالَى  n=tæ ãΑ$ tFÉ)ø9$# . (  

âθ̈ΖyϑtF#)( إِنها تحرك بِالضم أَيضا كَقَوله تعالَىفَ )عِمجى الْلَع ةُالَالد نيِاللَّ اوو(، كَذَا  sù 

|NöθpRùQ $#.(  

∅š: (كَقَوله تعالَى  فَإِنها تحرك بِالْفَتحِ اجلارة )نم(وأَما  ÏΒ ÏΘöθs)ø9$#. (  
* وحن كُونا إِلَى سرِهلَى آخع ةومسرالْم كَةروِيلُ الْححت جِبي ةمكَل لَى أَيع قْفالْو دنع:  
� Æì ø�¤±9$#uρ Ì�ø? uθø9$#uρ  �  ،� @, n=tã  �  ،� 7$ tΒuρ t$ s!uρ � .  ةيالِ اآلتواِء اَألحثْنتذَا بِاسه:  
1-  ةمالْكَل ركُونَ آخأَنْ ي دمي هفَإِن دم فرح وحا ، نيطَبِيع: � $yγ9 n=s? �  ،� ‘Î=ö7s% �  ،� 

�(#θ ä9$ s%.  
 را غَياوو ةمالْكَل را إِنْ كَانَ آخأَمةٌ وددشم اوا وهدعب قَعوو ، كُولَةشى  -ممسا يم وهو

$! � :نحو .  اللَّينِ فَإِنَّ الْواو اُألولَى يوقَف علَيها بِالسكُون -بِإِدغَامِ الْمثْلَينِ الصغريِ  tΒ (#θs?#u 

öΝåκæ5θ è=è%̈ρ � .  
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ونُ إِنْ كَانَ آخر الْكَلمة ياًءا مفْتوحةً أَو واو مفْتوحةً وسبِقَا بِمتحرك ، فَالْوقْف علَيهِما يكُ -2
’u �: نحو . بِمدهما مدا طَبِيعيا  ÎAù' tƒ  �   ،�  uθèδ  � .  

  :نحو . منصوبا فَإِنه يأْخذُ حكْمه من مد الْعوضِ إِنْ كَانَ آخر الْكَلمة تنوِينا  -3
 � % Yæö‘ y— �  ،� #\�pκtΞ �  ،� #Y‰ tn r& �  ،� $ |‹Î;‾Ρ �  ،� #Z��Î6yz  �  ،� WξŠ Î=yz � .  

4- الْكَل رإِنْ كَانَ آخ ةناكاٍء سلُ إِلَى هوحا تهوطَةً فَإِنبراًء مت ةم وحن:  
 �   Zπyϑ÷èÏoΡ �  ،�  ٌةلَّمساإلمشام بالروم وال ، وال يصح الوقف عليها ب �  م .  

فحصمِ الْمسي رف ككَذَل تا كَانثُمياِء حنيِ التكسا بِتهلَيع وقَفةُ فَيوحاُء املَفْتا التأَمو  
 وحن ،  :� | تنجو �   ،� àMuΗ÷q u‘ uρ  � . ويصح معها الروم واإلمشام بشروطهما. 

 

 

 

 

 

 

�ُب ِإْر�mَِد اْ�B��ُاِء ِإَ�Y اْ�َ@ْ$bِ َوا?ِْ<َ-اِء َ  
  مذَاهب الْعلَماِء في الْوقْف علَى رُءوسِ اآليِ                  

جواز الْوقْف علَى رُءوسِ اآليِ ، واالبتداُء بِما بعدها مطْلَقًا مهما اشتد  :الْمذْهب اَألولُ 
≅× ����: كَالْوقْف علَى قَوله تعالَى . تعلُّق ما بعدها بِها  ÷ƒuθsù š, Íj# |Á ßϑù=Ïj9 ����  اُءدتاالبو ،

t � :بِقَوله تعالَى  Ï% ©!$# öΝèδ  tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ � ) ُةونَ اآلياعةُ الْمور5، 4س. (  
إِنَّ الْوقْف علَى رُءوسِ اآليِ سنةٌ يثَاب الْقَارِئ علَى فعلها : وقَالَ أَصحاب هذَا الْمذْهبِ  

 بِيجِ النوز ةلَمس لِ أُمبِ بِقَوذْهذَا الْمهلَ لدتاسا  �، وهناُهللا ع يضولُ كَانَ: " رسر اللَّه 
  :آيةً آيةً  قراَءته يقَطِّعإِذَا قَرأَ  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

≈Ç #$! بِـسـمِ �  uΗ÷q §�9$# ÉΟŠÏm§�9 $#  *ß‰ôϑysø9 $# ¬! بر šÏϑn=≈ yè ø9$# *Ç≈uΗ÷q §�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$#  ���� 

  .الْمذْهب هو اَألشهر عند أَكْثَرِ أَهلِ اَألداِء وهذَا .  )95(
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جواز الْوقْف علَى رُءوسِ اآليِ ، واالبتداُء بِما بعدها إِِنْ لَم يكُنِ ارتباطٌ  :الْمذْهب الثَّانِي 
ا إِيههدعا باِء بِمدتا أَوِ االبهلَيع قْفي الْوف كُني لَم ا ، أَوهدعا بم نيبا وهنيب يلَفْظ ام

كَانَ هناك ارتباطٌ لَفْظي بين اآليتينِ وقَف علَى اُألولَى ، ثُم يرجِع  خالف الْمراد ، فَإِنْ
 ةالثَّانِي ةاُألولَى بِاآلي ةاآلي رلُ آخصالَى . فَيعت هللَى قَوع قْفكَالْو :� Νåκ̈Ξ r& tβθèOθãèö6̈Β �  .

، ويفْعلُ الْقَارِئ هذَا ) 5، 4سورةُ الْمطَفِّفني اآليةُ ( �  BΘöθu‹Ï9 8ΛÏàtã �: وبعدها اآلية 
 هدعا باَء بِمدتاالب نلَكئًا ، ويش موها ال ييححص ةأْسِ اآليلَى رع قْفا إِذَا كَانَ الْوضأَي

 موهالَى يعت هللَى قَوع قْفا كَالْودى فَاسنعم :� Iωr& Νåκ̈Ξ Î) ô ÏiΒ öΝÎγÅ3 øùÎ) šχθä9θà)u‹ s9 �  

‰y �: هكَذَا  والْبدِء s9uρ ª!   ).152، 151سورةُ الصافَّات اآليةُ ( . �  #$
  
)95 ( قُطْنِيارالد اهور يححص أَثَر)1/37) (1/312 ( ماكالْحو ،)2909) (2910( ،) 2/252) (2/252 ) (

 يذمرالت5/185(و ( دمأَحو ،)6/302 ( داوو دأَبو ،)4001) (2/433 ( يف الكبري انِيرالطَّبو ،)603) (23/278 ( ،
ه في مسنده ، وابن راهوي) 2/44) (2212(وفي الْكُبرى ) 2/520) (2587(، ) 2/435) (2319(والْبيهقي في الشعبِ 

)1872) (4/103.(  
فَويل : وأَما إِذَا كَانَ الْوقْف علَى رأْسِ اآلية يوهم معنى فَاسدا كَالْوقْف علَى قَوله تعالَى 

لتوهمِ الْمعنى الْفَاسد فَال يجوز الْوقْف حينئذ بلْ يتعين الْوصلُ بِما بعده دفْعا . للمصلني 
 ودقْصى الْمنعالْم انيةً إِلَى بعارسمو.  

جواز السكْت بِال تنفُّسٍ علَى رأْسِ كُلِّ آية وقَد حملَ أَصحاب هذَا  :الْمذْهب الثَّالثُ 
علَى السكْت ، وهذَا خالف  -ي اُهللا عنها رض –الْمذْهبِ الْوقْف فَي حديث أَم سلَمةَ 

  .الظَّاهرِ وهذَا الْمذْهب في غَاية الضعف عند عامة الْقُراِء وأَهلِ اَألداِء 
 ابِعالر بذْهالْم: ما مرِهلَى غَيع هكْمكَح اتُءوسِ اآليلَى رع قْفالْو كْمأْسِ أَنَّ حبِر سا لَي

 همدعو لُّقعثُ التيح نم ةأْسِ اآلير دعا بإِلَى م ظَرني ذئينفَح ، ةآي . يلَفْظ لُّقعت فَإِنْ كَانَ لَه
لُّقعت بِه لَه كُني إِنْ لَمو ، ةأْسِ اآليلَى رع قْفالْو وزجفَال ي ةأْسِ اآليبِر  قْفالْو ازج يلَفْظ .

كْسال الْع وِينعالْم لَّقعالت هملْزي ياللَّفْظ لُّقعأَنَّ الت لُومعمو قبا سكَم  . ابحأَص عضوو
ا مرِهغَي قفَوُءوسِ اآليِ ور قفَةَ فَولتخالْم قْفالْو اتالمبِ عذْهذَا الْمه ةبِآي سا لَيم) قَدو
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سِ بعضِ اآليات بِالنسبة لقراَءة د منعوا الْوقْف علَى رُءووقَ .) رأَيت مصحفًا قَطَرِيا بِهذَا
   � #$Α$|¹Fψ  �: عدم جوازِ الْوقْف علَى كَلمة : ومن أَمثلَة ذَلك ، وأَجازوه بِالنسبة ُألخرى

$ ßxÎm7|¡ç„ …çµs9 �:  فَيِ قَوله تعالَى pκ� Ïù Íiρ ß‰ äóø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹Fψ$#uρ  * ×Α% ỳ Í‘ āω öΝÍκ� Îγù=è? ×ο t�≈ pg ÏB Ÿωuρ 

ìì ø‹t/  tã Ì�ø.ÏŒ «! $# ÏΘ$ s%Î)uρ Íο 4θn=¢Á9$# Ï !$ tGƒÎ)uρ Íο 4θx.̈“9$# � tβθèù$ sƒ s†  �  .) انتورِ اآليةُ النورس
بِكَسرِ الْباِء نظَرا للتعلِّقِ اللَّفْظي بِما بعدها فَإِنَّ لَفْظَ ) يسبح(، في قراَءة من قَرأَ ) 37،36

ومن .  )شعبةُ والشامي( قَرأَها بِفَتحِ الْباِء فَاعلٌ لقَوله يسبح ، وهذَا بِخالف من) رِجالٌ: (
 ةملَى كَلع قْفازِ الْووج مدا عضأَي لَةثاَألم:  

 � ‰‹Ïϑpt ø:$# �  الَىعت هلقَو ن4 �: م’ n<Î) ÅÞ≡u�ÅÀ Í“ƒÍ“ yèø9$# Ï‰‹Ïϑpt ø:$#  * «! $# “Ï% ©!$# …ã&s! $ tΒ 

† Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 3 �  ) يماهرةُ إِبورس�  انت2،1اآلي (،  دنع كذَلو
ذلَى هع اللَةو أَنَّ لَفْظَ الْجهو ، يلُّقِ اللَّفْظعلتا لظَراِء نالْه ربِج اللَةأَ لَفْظَ الْجقَر نم ه

 زِيزِ أَوالْع لَفْظ نلٌ مدب اَءةراِء الْقفْعِ الْها بِرنه اللَةأَ لَفْظَ الْجقَر نم الفذَا بِخهو ، انٌ لَهيب
)96 .(  

 قْفي الْوف فحصمِ الْمسةَ رايأَنَّ رِع هبأَنْ أُن بُءوسِ الْآيِ أُحر نع يثدالْح ةباسنبِمو
ها أَنكَمةٌ ، واجِباِء ودتباالو الْب حصلَا يدط آيسُء بِوذَكَ ةللَ كا يصطْقَ حع لَالتاوة وطَس 

  : يرِزجالْ ناب اممإِالْ الَ، قَ ةآيالْ
  . والْقَطْع كَالْوقْف وبِاآليِ شرِطْ... رِعايةُ الرّسمِ اشترِطْ  )أي الوقف واالبتداء( وفيهِما 

 عتَنمي يةُ الَّتعبالس عاضوُل الْمصا ويهف)ينا  )الَّذابِملَهقَب  
 انهري الْبف يكَشرالز امقَالَ اِإلم : آني الْقُرا فم يعمجمالَّ:  نذين  ،الَّوىذ  _ قَعإِذَا و

 اترِ اآليدي صنِ فاللَّفْظَي دأَح - يجوز فالْ يهوبِ لُصقَ املَبه نعلَ اته طْقَالْوع أَ ىلَعنه خبر 
مبتدالإِ أ ىف سبعة مواضنَّإِفَ ع االبتبِ اِءداه هالْ ومتعين  :  
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عضواَأل الْملُو : � š Ï% ©!$# tβθè=à2ù' tƒ (#4θt/Ìh�9$# Ÿω tβθãΒθà)tƒ āωÎ) $ yϑx. ãΠθà)tƒ 

”Ï% ©!$# çµäÜ¬6y‚ tFtƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# z ÏΒ Äb§yϑø9$# 4 �  )ةُ ساآلي ةقَرةُ الْبقُونَ ((قبلها  )275ورفني ينالَّذ
  ))يحزنونَا هم أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَانِيةً فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَ

عضوىانِالثَّ الْم : � t Ï% ©!$# ãΝßγ≈ oΨ ÷�s?#u |=≈ tGÅ3 ø9$# …çµtΡθè=÷Gtƒ ¨, ym ÿÏµÏ? uρ Ÿξ Ï?  �) ُةاآلي ةقَرةُ الْبورس

  ))ولي ولَا نصريٍولَئنِ اتبعت أَهواَءهم بعد الَّذي جاَءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ((قبلها  ).121
عضوالثَّ الْمثُال: � t Ï% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷�s?#u |=≈ tGÅ3 ø9$# …çµtΡθèùÌ�÷ètƒ $ yϑx. tβθèùÌ�÷ètƒ öΝèδu !$ oΨ ö/r&  � 

إِنك إِذًا لَمن ولَئنِ اتبعت أَهواَءهم من بعد ما جاَءك من الْعلْمِ (( قبلها )146سورةُ الْبقَرة اآليةُ (
نيمالظَّال((  

عضوالْم ابِالرع:� tÏ% ©!$# ÞΟ ßγ≈ oΨ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# …çµ tΡθèùÍ÷÷ê tƒ $yϑx. šχθèùÌ� ÷è tƒ ãΝèδ u!$oΨö/ r& ¢ �  

ما بعدها  ويالحظ ، ))تشرِكُونَقُلْ إِنما هو إِلَه واحد وإِننِي برِيٌء مما ((قبلها  )20سورةُ االَنعامِ اآليةُ(
بل الوقف  )الَّذين(بــ )أَبناَءهم(فال يصح وصل  ))الَّذين خِسروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤمنونَ((أيضا 
  .الزم 

عضوالْ الْمخامس : � t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#ρ ã�y_$ yδ uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# ôΜÏλÎ;≡ uθøΒr' Î/  

öΝÍκÅ¦à�Ρ r& uρ ãΝsàôãr& ºπy_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «! واللَّه لَا يهدي الْقَوم ((قبلها  ).20سورةُ التوبة اآليةُ ( � 4 #$

نيمالظَّال(( .  
  
)96 ( فرصاُهللا بِت همحرِي رصخِ الْحيلشاِء لدتمِ االهالعابِ متك نم.  

عضوالْم السادس : � t Ï% ©!$# šχρ ç� |³ øt ä† 4’ n?tã öΝÎγÏδθã_ ãρ 4’ n<Î) zΝ̈Ψyγy_ � ) ُةورفُالْسقَران 

  . ))ولَا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفِْسريا((قبلها ) 34اآليةُ 

عضوالْم ابِالسع : � t Ï% ©!$# tβθè=Ïϑøt s† z̧ ö�yèø9$# ô tΒuρ …çµs9öθym  � ) ُةرٍ اآليةُ غَافورقبلها  ).7س

  . ))وكَذَلك حقَّت كَلمت ربك علَى الَّذين كَفَروا أَنهم أَصحاب النارِ((
  ".  �ويستبشع وصلُ الْبسملَة بِأَولِ سورة محمد : " سعيد بن صالحٍ حفظَه اُهللا .قَالَ د
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يكون )) الذين((الوقف على ما قبل  أن - يف غري هذه املواضع  -  قد ذكر الداين رمحه اهللاو
خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هم الذين ، ويكون وقفًا كافيا على  "الذين"تامّا ، على تقدير أن 

، ويكون وقفًا حسنا على تقدير  أعين الذين: مفعول لفعل حمذوف تقديره  "الذين"تقدير أن 
  ) .19،  18املكتفى ص ( .نعت أو صفة ملا قبلها "الذين"أن 

  )نَعم(الْوقْفُ علَى 
 معابِ : نجابٍ يوج فرا حا فَإِنْ كَانَ ملَها قَبم الفتا بِاخاهنعم فلتخيو لَهقَب كَالم بِه

حينئذ تفيد التصديق ، وأَما إِنْ كَانَ ما قَبلَها جملَةً إِنشائيةً  ) نعم(قَبلَها جملَةً خبرِيةً فَإِنَّ 
البِ بِتحقيقِ مطْلُوبِه ، وأَما إِنْ كَانَ ما قَبلَها استفْهاما فيد وعد الطَّحينئذ ت )نعم(فَإِنَّ 
في الْقُرآن ) نعم(حينئذ تفيد اِإلعالم بِجوابِ االستفْهامِ وبِهذَا الْمعنى وقَعت ) نعم(فَإِنَّ 

  :بعةَ ها اَألروإِلَيك مواضع الْكَرِميِ ،
عضواَأل الْملُو  :� #“yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ pt õ¾r& Ïπ̈Ψpg ø:$# |=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# βr& ô‰ s% $ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΒ $ tΡ y‰ tãuρ 

$ uΖš/u‘ $ y)ym ö≅ yγsù Ν›?‰ ỳ uρ $ ¨Β y‰ tãuρ öΝä3 š/u‘ $ y)ym ( (#θä9$ s% óΟyètΡ 4 tβ©Œ r' sù 8βÏiŒ xσãΒ öΝæηuΖ÷�t/ 

χr& èπuΖ÷è©9 «! $# ’ n?tã t ÏϑÎ=≈ ©à9$# � ) ُةآي افرةُ اَألعور44س.(  

عضوىانِالثَّ الْم  :� u !% ỳ uρ äο t�ys ¡¡9$# šχöθtãö�Ïù (#þθä9$ s% āχÎ) $ uΖs9 #��ô_ V{ βÎ) $ ¨Ζà2 

ß øt wΥ t Î7Î=≈ tóø9$# * tΑ$ s% öΝyètΡ öΝä3 ‾Ρ Î)uρ z Ïϑs9 t Î/§�s)ßϑø9$# �) ُةآي افرةُ اَألعور114، 113س.(  

عضوالثَّ الْمثُال  :� $ £ϑn=sù u !% ỳ äο t�ys ¡¡9$# (#θä9$ s% tβöθtãö�Ï�Ï9 ¨É r& $ uΖs9 #��ô_ V{ βÎ) $ ¨Ζä. ß øt wΥ 

t Î7Î=≈ tóø9$# * tΑ$ s% öΝyètΡ öΝä3 ‾Ρ Î)uρ #]Œ Î) z Ïϑ©9 t Î/§�s)ßϑø9$#  �  ) ُةاُء آيرعةُ الشور42، 41س.( 

عضوالْم ابِالرع  :� ö≅ è% öΝyètΡ öΝçFΡ r& uρ tβρ ã�Åz≡ yŠ � ) ُةآي افَّاتةُ الصور18س.(  
  .إِال بِموضعٍ واحد وهو اَألولُ ) نعم(وال يصح الْوقْف علَى 

  )بلَى(الْوقْفُ علَى 
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حرف جوابٍ يجابِ بِها عن كَالمٍ قَبلَها ، وتختص بِالنفْيِ فَال تقَع إِال بعد كَالمٍ : بلَى 
 تقَعو قَدو ، هيضقن رقَرتا ولَهفْيِ قَبطَالَ النإِب يدفتيٍ وفنلَى(مي ) بالْكَرِميِ ف آني الْقُرف

عنيِ وامٍ اثْنثَالثَةُ أَقْس يها ، وعضوم رِينش :  
قسم يجوز فيه الْوقْف علَيها ، وقسم ال يجوز فيه الْوقْف علَيها ، وقسم اختلف في 

 عنالْم اجِحالرا وهلَيع قْفازِ الْووج.  
، َألنَّها جواب ِلما قَبلَها غَير ) بلَى(فيه علَى يجوز الْوقْفُ :  الْقسم اَألوُل

 يهو ، عاضوم ةشْري عف ذَِلكا ، وهدعا ببِم لِّقَةتَعم:  

’ ?Πr& tβθä9θà)s÷  �: الْموضع اَألولُ  n?tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès?   4’ n?t/ �  .  
  ). 81، 80سورةُ الْبقَرة آيةُ (

≅ö �: الْموضع الثَّانِي  è% (#θè?$ yδ öΝà6 uΖ≈ yδö�ç/ βÎ) óΟçGΖà2 š Ï%Ï‰≈ |¹   4’ n?t/ � . 
  ). 111،112سورةُ الْبقَرة آيةُ (

’ šχθä9θà)tƒuρ �: الْموضع الثَّالثُ  n?tã «! $# z> É‹s3 ø9$# öΝèδ uρ šχθßϑn=ôètƒ   4’ n?t/  � . 
 ).75،76آيةُ سورةُ آلِ عمرانَ (

 ابِعالر عضوالْم: � ÏπsW≈ n=sWÎ/ 7#≈ s9#u z ÏiΒ Ïπs3 Í×‾≈ n=yϑø9$# t Ï9u”∴ ãΒ   #’ n?t/  � .  
 ).124،125سورةُ آلِ عمرانَ آيةُ (

 سامالْخ عضوالْم: � öΝèδy‰ pκô−r& uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦à�Ρ r& àMó¡s9r& öΝä3 În/t�Î/ ( (#θä9$ s% 4’ n?t/ ¡ � .   

  ).172سورةُ اَألعراف آيةُ (

 سادالس عضوالْم: � $ tΒ $̈Ζà2 ã≅ yϑ÷ètΡ  ÏΒ ¥ þθß™ 4 #’ n?t/ �  .) ُةلِ آيحةُ النور28س . (  

 ابِعالس عضوالْم :� }§øŠ s9uρ r& “Ï% ©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{ $#uρ A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã βr& 

t, è=øƒ s† Οßγn=÷WÏΒ 4 4’ n?t/ � . ) ُةةُ يس آيور81س.(  

 نالثَّام عضوالْم :� (#þθä9$ s% öΝs9uρ r& Û� s? öΝä3Š Ï? ù' s? Νà6 è=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9$$ Î/ ( (#θä9$ s% 4’ n?t/ � 

.  
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  ).50سورةُ غَافرٍ آيةُ (

 عاسالت عضوالْم :� óΟs9uρ r& (#÷ρ t�tƒ ¨βr& ©! $# “Ï% ©!$# t, n=y{ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{ $#uρ öΝs9uρ 

z÷ë tƒ £ ÎγÉ)ù=sƒ ¿2 A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã βr& }‘ Å↵øt ä† 4’ tAöθyϑø9$# 4 #’ n?t/  �  .) ُةآي قَافةُ اَألحور33س.(  

راشالْع عضوالْم: � …çµ‾Ρ Î) £ sß βr&  ©9 u‘θçt s†   #’ n?t/ � ) ُةقَاقِ آيشةُ اإلنور15، 14س.(  
ِلتَعلُّق ما بعدها بِها وبِما ) بلَى(ال يجوز الْوقْفُ فيه علَى :  الْقسم الثَّاني

 يهو ، عاضوم ةعبي سف ذَِلكا ولَهقَب:  
  

$tΑ � : الْموضع اَألولُ s% }§øŠ s9r& #x‹≈ yδ Èd, ys ø9$$ Î/ 4 (#θä9$ s% 4’ n?t/ $ uΖÎn/u‘ uρ 44 44 ����  
  ).30آيةُ سورةُ األنعامِ ( 

&θßϑ|¡ø%r#)  �: الْموضع الثَّانِي  uρ «! $$ Î/ y‰ ôγy_ öΝÎγÏΖ≈ yϑ÷ƒr& � Ÿω ß] yèö7tƒ ª! $#  tΒ ßNθßϑtƒ 4 
4’ n?t/ #́‰ ôãuρ Ïµø‹n= tã $ y)ym £ Å3≈ s9uρ u�sY ò2r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ �) ُةلِ آيحةُ النورس

38.(  
$tΑ � :الْموضع الثَّالثُ  s%uρ t Ï% ©!$# (#ρ ã�x�x. Ÿω $ oΨ�Ï? ù' s? èπtã$ ¡¡9$# ( ö≅ è% 4’ n?t/ ’ În1 u‘ uρ 

öΝà6 ¨Ζt� Ï? ù' tGs9  � . ) ُةآي  أبةُ سور3س.(  

 ابِعالر عضو4  �: الْم’ n?t/ ô‰ s% y7ø? u !% ỳ ÉL≈ tƒ#u |Mö/¤‹s3sù $ pκÍ5 |N÷� y9õ3tGó™$#uρ |MΨ ä.uρ 

š∅ ÏΒ t Í�Ï�≈ s3 ø9$#  � . ) ُةورةُ سرِ آيم59الز.(  

 سامالْخ عضوالْم :�  (#θä9$ s% 4’ n?t/ $ oΨ În/u‘ uρ 4 tΑ$ s% (#θè%ρ ä‹sù z>#x‹yèø9$# $ yϑÎ/ óΟçFΖä. tβρ ã�à�õ3 s? 

  ).34سورةُ اَألحقَاف آيةُ ( . �
 سادالس عضوالْم: �  zΝtãy— t Ï%©!$# (#ÿρ ã�x�x. βr&  ©9 (#θèV yèö7ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n?t/ ’ În1 u‘ uρ £èV yèö6çGs9 �.   

  ).7سورةُ التغابنِ آيةُ (
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 ابِعالس عضوقَ: الْملُوالَى  هع4  � :ت’ n?t/ t Í‘ Ï‰≈ s% #’ n?tã βr& y“Èhθ|¡YΣ …çµtΡ$ uΖt/ � .  

  ). 4سورةُ الْقيامة آيةُ ( 
، والراجِح الْمنْع َألن ما ) بلَى(اخْتُلفَ في الْوقْف فيه علَى :  الْقسم الثَّاِلثُ

 يهو ، عاضوةُ مسي خَمف ذَِلكا ، ولَها قَببِما ، وٌل بِهتَّصا مهدعب:  

$tΑ �: الْموضع اَألولُ  s% öΝs9uρ r&  ÏΒ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n?t/  Å3≈ s9uρ £ Í≥yϑôÜuŠ Ïj9 É< ù=s%  � .  

  ). 260سورةُ الْبقَرة آيةُ (

θä9$#) �: الْموضع الثَّانِي  s% 4’ n?t/ ô Å3≈ s9uρ ôM¤)ym èπyϑÎ=x. É>#x‹yèø9$# ’ n?tã t Í�Ï�≈ s3 ø9$#  � .  

  ). 71سورةُ الزمرِ آيةُ (

Π÷ �:  الْموضع الثَّالثُ r& tβθç7|¡øt s† $‾Ρ r& Ÿω ßì yϑó¡ nΣ öΝèδ§�Å� Οßγ1uθøg wΥuρ 4 4’ n?t/ $ uΖè=ß™â‘ uρ 

öΝÍκö‰y‰ s9 tβθç7çFõ3 tƒ  �  .) ُةآي فرخةُ الزور80س .(  

ابِعالر عضوالْم  :� öΝåκtΞρ ßŠ$ uΖãƒ öΝs9r&  ä3tΡ öΝä3yè̈Β ( (#θä9$ s% 4’ n?t/ ö/ä3 ¨ΖÅ3≈ s9uρ óΟçG⊥ tG sù 

öΝä3|¡à�Ρ r&  � ) . ُةآي يددةُ الْحور14س.(  

سامالْخ عضوالْم  :� (#θä9$ s% 4’ n?t/ ô‰ s% $ tΡ u !% ỳ Ö�ƒÉ‹tΡ  � . ) ُةآي لْكةُ الْمور9س.(  

  
  )كَال(الْوقْفُ علَى 

، حرف اختلف في معناه إِلَى خمسة أَقْوالٍ ، اَألولُ إِنه حرف ردعٍ وزجرٍ : كَال 
ابِع إِنها والر) نعم(و) إِيِ(ابة بِمعنى حقًا ، والثَّالثُ إِنها حرف جوابٍ بِمثَوالثَّانِي إِنها 

 زِلَةناحٍ بِمفْتتاةُ اسأَد)ةياحفْتتأَال االس ( ىنعي بِمأْتا تهسِ إِنامالْخو ،)ةيافال الن ( قَدو ،
  .في بعضِ الْمواضعِ محتملَةً معنيينِ أَو أَكْثَر من هذه الْمعانِي ) كَال(تستعملُ 

 تقَعو قَدالثَّانِي ) كَال(و فصي النا فا كُلُّهعضوم نيثَالثو ي ثَالثَةالْكَرِميِ ف آني الْقُرف
قال اإلمام الد ، آنالْقُر نميف الْ اهللارمحه  يرِينِيمصالْ احِبريِنِم :  

وما نلَزا بِلَّكَ ترِثْيفَ بلَاعمن  ***لَوم أْتت قُي الْفرآن ي نِفصفأَالْ هىلَع  
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  وزجيا وهلَيع يهف قْفالْو نسحمٍ يسامٍ ، قأَقْس ةعبإِلَى أَر قْفثُ الْويح نم قَِسمنت يهو
االبتداُء بِما بعدها ، وقسمٍ ال يحسن الْوقْف فيه علَيها ولَكن يبتدأُ بِها ، وقسمٍ ال 

ف فيه علَيها وال يحسن االبتداُء بِها ، وقسمٍ يحسن الْوقْف فيه علَيها وال يحسن الْوقْ
  :يجوز االبتداُء بِها ، وإِلَيك التفْصيلُ 

علَى أَنها بِمعنى النفْيِ واِإلنكَارِ لما ) كَال(يحسن الْوقْف فيه علَى : الْقسم اَألولُ 
وذَلك في ) أَال االستفْتاحية(أَو ) حقًا(تقَدمها ، ويجوز االبتداُء بِها علَى أَنها بِمعنى 

ضوم رشع دأَح يها ، وع : 
yì � :الْموضع اَألولُ  n=©Ûr& |=ø‹tóø9$# ÏΘr& x‹sƒ ªB$# y‰ΖÏã Ç≈ uΗ÷q §�9$# #Y‰ ôγtã   āξ Ÿ2 4 � .  

  ). 79،78سورةُ مريم آيةُ (
ρ#) � :الْموضع الثَّانِي  ä‹sƒ ªB$#uρ  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# ZπyγÏ9#u (#θçΡθä3u‹Ïj9 öΝçλm; #x“ Ïã   āξ x. 4 � .  

  ). 82،81سورةُ مريم آيةُ (
’þ � :الْموضع الثَّالثُ  Ìj?yès9 ã≅ yϑôãr& $ [s Î=≈ |¹ $ yϑŠ Ïù àMø.t� s? 4 Hξ x.  � .  

  ). 100سورةُ الْمؤمنونَ آيةُ (
 ابِعالر عضوالْم: � ö≅ è% u’ ÎΤρ â‘ r& š Ï% ©!$# ΟçFø)ys ø9r& ÏµÎ/ u !%Ÿ2u�à° ( āξ x. 4 �  .   

  ). 27سورةُ سبأ آيةُ (
سامالْخ عضوالْم  :�  tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ Yè‹ÏΗsd §ΝèO ÏµŠ ÉfΖãƒ   Hξ x. ( � .  

  ). 15،14آيةُ  سورةُ الْمعارِجِ( 
 سادالس عضوالْم: � ßì yϑôÜtƒr& ‘≅ à2 <› Í÷ö∆$# öΝåκ÷]ÏiΒ βr& Ÿ≅ yzô‰ ãƒ sπ̈Ζy_ 5ΟŠ ÏètΡ   Hξ x. ( �  

  ). 39،38سورةُ الْمعارِجِ آيةُ (
 ابِعالس عضوالْم: � §ΝèO ßì yϑôÜtƒ ÷βr& y‰ƒÎ—r&   Hξ x. ( � ) . ُةرِ آيثدةُ الْمور16،15س .(  

نالثَّام عضوالْم  :� ö≅ t/ ß‰ƒÌ�ãƒ ‘≅ ä. <› Ì�øΒ$# öΝåκ÷]ÏiΒ βr& 4’ tA÷σãƒ $ Z�ßs ß¹ Zο u�¤³ oΨ •Β   āξ x. ( �.  
  ). 53،52سورةُ الْمدثرِ آيةُ (

عاسالت عضوالْم  :� #sŒ Î) 4’ n?÷Gè? Ïµø‹n=tã $ uΖçF≈ tƒ#u tΑ$ s% ç��ÏÜ≈ y™r& t Ï9̈ρ F{ $#   āξ x. ( �  .  
  ). 14،13سورةُ الْمطَفِّفني آيةُ (
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راشالْع عضوالْم  :� !$ ¨Βr& uρ #sŒ Î) $ tΒ çµ9n=tGö/$# u‘ y‰ s)sù Ïµø‹n=tã …çµs%ø—Í‘ ãΑθà)uŠ sù þ’ În1 u‘ Ç oΨ≈ yδr&   

āξ x. (  � ) . ُةرِ آيةُ الْفَجور17،16س .(  

رشي عادالْح عضوالْم  :� Ü=|¡øt s† ¨βr& ÿ…ã&s!$ tΒ …çν t$ s# ÷{ r&   āξ x. ( � ) . ُةآي ةزمةُ الْهورس
4،3.(  

، ولَكن يبتَدُأ بِها علَى َأنَّها ) كَال(ال يحسن الْوقْفُ فيه علَى :  الْقسم الثَّاني
  :وذَِلك في ثَمانيةَ عشَر موضعا وهي ) االستفتاحية َأال(َأو ) حقًا(بِمعنَى 

āξ �: الْموضع اَألولُ  x. Ì�uΚs)ø9$#uρ  � . ) ُةرِ آيثدةُ الْمور32س.(  

Hξ �: الْموضع الثَّانِي  Ÿ2 …çµ‾Ρ Î) ×ο t�Ï.õ‹s?  � . ) ُةرِ آيثدةُ الْمور54س.(  

āξ �: الْموضع الثَّالثُ  x. Ÿω u‘ y—uρ  � . ) ُةآي ةاميةُ الْقور11س.(  

 ابِعالر عضوالْم :� āξ x. ö≅ t/ tβθ™7Ït éB s's# Å_$ yèø9$#  � . ) ُةآي ةاميةُ الْقور20س.(  

 سامالْخ عضوالْم :� Hξ x. #sŒ Î) ÏMtón=t/ u’ Í∋#u�©I9$# � . ) ُةآي ةاميةُ الْقور26س.(  

 سادالس عضوالْم :� āξ x. tβθçΗs>÷è u‹y™ � . ) ُةآي أبةُ النور4س.(  

 ابِعالس عضوالْم :� Hξ x. $ pκ̈Ξ Î) ×ο t�Ï.õ‹s? � . ) ُةآي سبةُ عور11س.(  

 نالثَّام عضوالْم :� āξ x. $£ϑs9 ÇÙø)tƒ !$ tΒ …çν z÷s∆r& � . ) ُةآي سبةُ عور23س.(  

 عاسالت عضوالْم :� āξ x. ö≅ t/ tβθç/Éj‹s3 è? È Ïe$!$$ Î/ � . ) ُةطَارِ آيفةُ االنور9س.(  

 راشالْع عضوالْم :� Hξ x. ¨βÎ) |=≈ tGÏ. Í‘$ ¤f à�ø9$# ’ Å∀s9 & Éi∨Å™  � . ) ُةآي نيطَفِّفةُ الْمور7س.(  

 رشي عادالْح عضوالْم :� Hξ x. öΝåκ̈Ξ Î)  tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹ Í×tΒöθtƒ tβθç/θàf ós pR °Q  � ) نيطَفِّف15الْم.(  

 رشالثَّانِي ع عضوالْم :� Hξ x. ¨βÎ) |=≈ tGÏ. Í‘#t�ö/F{ $# ’ Å∀s9 š ÍhŠ Ïk=Ïæ � )ِّطَفةُ الْمورةُ سآي نيف

18.(  

 رشثَ عالثَّال عضوالْم :� Hξ x. #sŒ Î) ÏM©.ßŠ Ù⇓ö‘ F{ $# % y.yŠ %y.yŠ � . ) ُةرِ آيةُ الْفَجور21س 
.(  
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 رشع ابِعالر عضوالْم :� Hξ x. ¨βÎ) z≈ |¡ΣM}$# #xöôÜuŠ s9 �  .) ُةلَقِ آيةُ الْعور6س.(  

 رشع سامالْخ عضوالْم :� āξ x. Í. s! óΟ©9 ÏµtG⊥ tƒ $ Jèx�ó¡oΨs9 ÏπuŠ Ï¹$ ¨Ζ9$$ Î/ � .) ُةلَقِ آيةُ الْعور15س.(  

 رشع سادالس عضوالْم :� āξ x. Ÿω çµ÷èÏÜè? ô‰ ß∨ó™$#uρ > Î�tI ø%$#uρ � . ) ُةلَقِ آيةُ الْعور19س .(  

 رشع ابِعالس عضوالْم :� āξ x. š’ôθy™ tβθßϑn=÷è s? �   .) ُةكَاثُرِ آيةُ التور3س .(  

 رشع نالثَّام عضوالْم :� āξ x. öθs9 tβθßϑ n=÷ès? zΝù=Ïæ È É)u‹ø9$# �   .) ُةكَاثُرِ آيةُ التور5س .(  
 مسلَى :  الثَّاِلثُالْقع يهقْفُ فالْو نسحا ) كَال(ال يبِه اءدتاالب نسحال يو ،

  :بَل تَكُون موصولَةً بِما قَبلَها وبِما بعدها وذَِلك في موضعينِ وهما 

ΟèO āξ¢ �: الْموضع اَألولُ  x. tβθçΗs>÷è u‹y™ � )  . ُةآي أبةُ النور5س .(  

ΝèO āξ§ �: الْموضع الثَّانِي  x. t∃ôθy™ tβθßϑn=÷ès? � ) . ُةكَاثُرِ آيةُ التور4س .(  
 ابِعالر مسلَى : الْقع يهقْفُ فالْو نسحُل ) كَال(يْل تُوصا ببِه اءدتاالب وزجال يو
  :وذَِلك في موضعينِ هما بِما قَبلَها ، 

$tΑ �: الْموضع اَألولُ  s% āξ x. ( $ t6yδøŒ $$ sù !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ ( $ ‾Ρ Î) Νä3yètΒ tβθãèÏϑ tGó¡•Β � .  
  ).15سورةُ الشعراِء آيةُ (ِ

$tΑ �: الْموضع الثَّانِي  s% Hξ x. ( ¨βÎ) zÉë tΒ ’ În1 u‘ È Ï‰ öκu�y™  � ) . ُةاِء آيرعةُ الشور62س.(  
  
  

  )ذَِلك(الْوقْفُ علَى 
 كالالم للبعد والكاف للخطاب، ) اسم إشارة للقريب:ذا(أصلها اسم اشارة : ذَل  ،

لَفْظٌ يستعملُ في االنتقَالِ من شأْن إِلَى شأْن ، ومن معنى إِلَى آخر ، ومن   )ذلك(و
خبرا ) ذَلك(قصة إِلَى أُخرى ، وتكُونُ إِشارةً لمعنى متعلِّقٍ بِما قَبلَها ، فَقَد تكُونُ 

يرقْدالتو ، ذُوفحم أدتبمل  : أَو ، كذَل قِّكُمي حف اجِبالْو : مهكْرذ لَفس ناُء مزج
ذَلك حكْم كَذَا أَو جزاُء : مبتدأً محذُوف الْخبرِ ، والتقْدير ) ذَلك(ذَلك أَو أَنْ تكُونَ 
اعملُوا أَوِ اتبِعوا أَوِ : ف  ، والتقْدير مفْعوال بِه لفعلٍ محذُو) ذَلك(كَذَا أَو أَنْ تكُونَ 
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إِال في أَربعة مواضع في الْقُرآن ) ذَلك(الْزموا ذَلك ، هذَا وال يصح الْوقْف علَى 
 يهالْكَرِميِ ، و:  
ΟèO (#θàÒ¢ �: الْموضع اَألولُ  ø)u‹ø9 öΝßγsWx�s? (#θèùθã‹ø9uρ öΝèδu‘ρ ä‹ çΡ (#θèù§θ©Üu‹ø9uρ ÏMøŠ t7ø9$$ Î/ 

È,Š ÏFyèø9$# * y7Ï9≡sŒ  tΒuρ öΝÏjàyèãƒ ÏM≈ tΒã�ãm «! $# uθßγsù ×�ö�yz …ã& ©! y‰Ψ Ïã ÏµÎn/u‘ 3 �  .  
  ). 30،29سورةُ الْحج آيةُ (

 �: الْموضع الثَّانِي  tΒuρ õ8 Î�ô³ ç„ «! $$ Î/ $ yϑ‾Ρ r( s3sù §�yz š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# çµà�sÜ÷‚ tFsù ç�ö�©Ü9$# 

÷ρ r& “Èθôγ s? ÏµÎ/ ßw† Ìh�9$# ’ Îû 5β% s3tΒ 9,‹Ås y™ * y7Ï9≡sŒ  tΒuρ öΝÏjàyèãƒ u�È∝‾≈ yèx© «! $# $ yγ‾Ρ Î* sù  ÏΒ 

”uθø)s? É>θè=à)ø9$# � ) . ُةآي جةُ الْحور32،31س.(  

‰Νßγ̈Ψn=Åzô �: الْموضع الثَّالثُ  ãŠ s9 Wξ yzô‰ •Β …çµtΡ öθ|Ê ö�tƒ 3 ¨βÎ)uρ ©! $# íΟŠ Î=yès9 ÒΟŠ Î=ym  *

š� Ï9≡sŒ ô tΒuρ |=s%$ tã È≅ ÷V ÏϑÎ/ $ tΒ |=Ï%θãã ÏµÎ/ §ΝèO zÈöç/ Ïµø‹ n=tã çµ‾Ρ u�ÝÇΨuŠ s9 ª! $# 3 � .  
  ). 60،59سورةُ الْحج آيةُ ( 

 ابِعالر عضوالْم :� #sŒ Î* sù ÞΟçF‹É)s9 t Ï% ©!$# (#ρ ã�x�x. z> ÷�|Øsù É>$ s%Ìh�9$# #̈L ym !#sŒ Î) 

ó/èφθßϑçFΖsƒ ùRr& (#ρ ‘‰ à±sù s−$ rO uθø9$# $ ¨ΒÎ* sù $ CΖtΒ ß‰ ÷èt/ $ ¨ΒÎ)uρ ¹ !#y‰ Ïù 4®L ym yì ŸÒ s? Ü> ö�pt ø:$# 

$ yδu‘#y—÷ρ r& 4 y7Ï9≡sŒ  � ) . دمحةُ مورةُ  �س4آي.(  
  
  

  )كَذَِلك(الْوقْفُ علَى 
  ، الالم للبعد والكاف للخطاب، ) اسم إشارة للقريب:ذا(أصلها كاف التشبيه ، و

يحتملُ أَنْ تكُونَ الْكَاف فيها في موضعِ رفْعٍ علَى أَنها خبر ) كَذَلك(عند الْوقْف علَى 
 يرقْدالتو ، ذُوفحم أدتبمل : ، ككَذَل رأَوِ اَألم اهنصقَصو اهنكَيا حكَم ككَذَا كَذَل رأَم

اف بِمعنى مثْلَ في موضعِ رفْعٍ أَو نصبٍ أَو جرٍ أَي مثْلَ ما سبق أَنْ وقَد تأْتي الْكَ
 دعي بلَةُ الَّتمكُونُ الْجذَا تبِهو ، اهفْنصو)كابِ ، ) كَذَلراِإلع نا ملَه عضوفَةً ال مأْنتسم

  : إِال في أَربعة مواضع في الْقُرآن الْكَرِميِ ، وهي ) ككَذَل(هذَا وال يصح الْوقْف علَى 
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̈L# �: الْموضع اَألولُ  ym #sŒ Î) xz n=t/ yì Î=ôÜtΒ Ä§ôϑ¤±9$# $ yδy‰ ỳ uρ ßì è=ôÜs? 4’ n?tã 7Θöθs% óΟ©9 

≅ yèøg wΥ Οßγ©9  ÏiΒ $ pκÍΞρ ßŠ #Z�øI Å™ * y7Ï9≡x‹x. ô‰ s%uρ $ uΖôÜym r& $ yϑÎ/ Ïµ÷ƒy‰ s9 #Z�ö9äz � . ) ُةورس

  ). 91،90الْكَهف آيةُ 

≈Νßγ � :الْموضع الثَّانِي  oΨ ô_ t�÷zr' sù  ÏiΒ ;M≈ ¨Ζy_ 5βθãŠ ããuρ * :—θãΖä.uρ 5Θ$ s)tΒuρ 5ΟƒÌ�x. * 

y7Ï9≡x‹ x. $ yγ≈ oΨ øO u‘ ÷ρ r& uρ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) � ِ) . ُةآي اءرةُ الشُّعور59،58،57س.(  

∅š �:  الْموضع الثَّالثُ ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9$# Å_U!#uρ ¤$!$#uρ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $#uρ ì# Î=tFøƒ èΧ …çµçΡ≡ uθø9r& 

š� Ï9≡x‹x. 3 $ yϑ‾Ρ Î) ý øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$t6Ïã (#àσ‾≈ yϑ n=ãèø9$# 3 �   .) ُةرٍ آيةُ فَاطور28س.(  

 ابِعالر عضوالْم: � óΟx. (#θä.t�s?  ÏΒ ;M≈ ¨Ζy_ 5βθãŠ ããuρ * 8íρ â‘ ã—uρ 5Θ$ s)tΒuρ 5ΟƒÌ�x. * 

7πyϑ÷è tΡ uρ (#θçΡ% x. $ pκ� Ïù t ÎγÅ3≈ sù * y7Ï9≡x‹x. ( $ yγ≈ oΨ øO u‘ ÷ρ r& uρ $ �Βöθs% zƒÌ�yz#u  � .  

  ).28،27،26،25سورةُ الدخان آيةُ (
  )هذَا(ى الْوقْفُ علَ

خبرا لمبتدأ ) هذا(اسم إِشارة للْقَرِيبِ وعند الْوقْف علَيها يحتملُ أَنْ يكُونَ : هذَا 
مبتدأً ) هذَا(محذُوف ، والتقْدير أَمر كَذَا هذَا الَّذي سبق بيانه ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ 

و ، ذُوفحم هربخ يرقْدلُ أَنْ : التمتحيأْنُ كَذَا ، وش اُء أَوزج هانيب قبي سذَا الَّذه
وال يصح الْوقْف . اعلَموا هذَا : مفْعوال بِه لفعلٍ محذُوف ، والتقْدير ) هذَا(يكُونَ 
على اختيار الشيخ احلصري رمحه اهللا هذا (آن الْكَرِميِ إِال في ثَالثَة مواضع في الْقُر) هذَا(علَى 

  : وهي  ؛ أي يكُونُ الْوقْف علَيها تاما ، )وإن كنت أرى متام وكفاية الوقف عليها يف مواضع كثرية
≈›βÎ) #x¨ �: الْموضع اَألولُ  yδ $ oΨ è%ø—Ì�s9 $ tΒ …çµs9  ÏΒ >Š$ x�‾Ρ * #x‹≈ yδ 4 āχÎ)uρ t Éó≈ ©Ü=Ï9 

§�|³ s9 5>$ t↔ tΒ  � ) . ُةةُ ص اآليور55،54س.(  

Λ©yγy_�  $pκtΞöθn=óÁtƒ }§ø♥Î7sù ßŠ$yγÎRùQ :الْموضع الثَّانِي  $# * #x‹≈ yδ çνθè%ρ ä‹ u‹ù=sù ÒΟŠ ÏΗxq ×−$¡¡ xîuρ  �  .
  ).57،56سورةُ ص اآليةُ (
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θä9$#) �: الْموضع الثَّالثُ  s% $ uΖn=÷ƒ uθ≈ tƒ . tΒ $ uΖsV yèt/  ÏΒ 2$ tΡ Ï‰ s%ö�̈Β 3 #x‹≈ yδ $ tΒ y‰ tãuρ ß≈oΗ÷q §�9$# 

šXy‰ |¹uρ šχθè=y™ö�ßϑø9$# � )  . ُةةُ يس اآليوراُهللا ) 52س همحرِي رصالْح خيكَانَ الشو ،
بعد ذَلك خشيةَ إِيهامِ السامعِ أَنَّ ) ما(في هذَا الْموضعِ واالبتداِء بِـ ) هذَا(ال يحب الْوقْف علَى 

  .واالبتداِء بِما بعدها ) هذَا(ضعِ توجِيهات في الْوقْف علَى نافيةً ، وللْعلَماِء في هذَا الْمو) ما(
  والْبدء بِها) لَكن(الْوقْفُ علَى ما قَبَل 

  تدرو)نالْكَرِميِ ) لَك آنالْقُر نم عاضوم ةتي سف ونالن يددشرِ تيبِغةً ودفْركَذَا مه .
يستحب الْوقْف علَى ما قَبلَها والْبِدِء بِها في جميعِ الْمواضعِ علَى مذْهبِ الْوقْف علَى 

إِنه يستحب وصلُها بِما قَبلَها وما بعدها في موضعٍ واحد ، لَيست رؤوسِ اآليِ ، إِال 
)نالَى ) لَكعت لُهقَو وهو ، ةأْسِ آير يهف :� ôì Ïÿ ôœr& öΝÍκÍ5 ÷�ÅÇö/r& uρ tΠ öθtƒ $ oΨtΡθè? ù' tƒ ( Ç Å3≈ s9 

tβθßϑÎ=≈ ©à9$# tΠöθu‹ø9$# ’ Îû 9≅≈ n=|Ê & Î7•Β  � ) . ُةاآلي ميرةُ مور38س  . (  
  والْبدء بِها) لَكنو(الْوقْفُ علَى ما قَبَل 

   تدرن(ولَككَذَا ) واوِهالْو عي أَ مالْكَرِميِ ،ف آنالْقُر نم عضوم ائَةمو رشةَ ععبا  ريهفو
دُء بِها في جميعِ الْمواضعِ إِال قْف علَى ما قَبلَها والْبيصح الْوهو أنه ال : مذْهبان ، اَألولُ 

 �: فيه رأْس آية ، وهو قَولُه تعالَى ) ولَكن(واحد ،  موضعٍفي  Å3≈ s9uρ z> ¤‹x. 4’ ‾<uθs? uρ � 
  .، وهو ما علَيه الْعملُ عندنا )  32سورةُ الْقيامة اآليةُ . (

  :قَوله تعالَى  دُء بِها في جميعِ الْمواضعِ ، نحوقْف علَى ما قَبلَها والْبيصح الْو: الثَّانِي 
 � ¨βÎ) ©! $# Ÿω ãΝÎ=ôàtƒ }̈ $ ¨Ψ9$# $ \↔ ø‹x© £ Å3≈ s9uρ }̈ $ ¨Ζ9$# öΝåκ|¦à�Ρ r& tβθãΚÎ=ôàtƒ  �  - ) ُةورس

أَربعةُ مواضع بِسورة :  وهي. ال سبعةً وعشرِين موضعا إِ - ) 44يونس علَيه الصالةُ والسالم اآليةُ 
 اتبِاآلي ، ةقَر260،  235،  112،  13الْب  . اتبِاآلي عاضوانَ ثَالثَةُ مرمآلِ ع ةوربِس79،  67و  ،

117  ةبِاآلي داحو عضواِء مسالن ةوربِس157، و  ةامِ  بِاآليعاَألن ةوربِس69، و وربِسو ، افراَألع ة
 ةاآلي143ب  ةاآلياألنفال ب ةوربِسن( 17، ولَكنِ ) ويتاآليالتوبة ب ةوربِسةُ ، و56،  42الثَّانِي  ةوربِسو ،

 ةاآلي101هود ب  ةاآليإبراهيم ب ةوربِس11، و  ةاآليالنحل ب ةوربِس38، و اآلياحلج ب ةوربِسو ، 2ة  ،
، وبِسورة الزخرف باآلية  71، وبِسورة الزمر باآلية  56،   30، وبِسورة الروم باآليتينِ  46،  37
76  ةاآلياحلجرات ب ةوربِس14، و  ةاآليق ب ةوربِس27، و  ةاآليالواقعة ب ةوربِس85، و  ةوربِسو ،

 ةاآليلَى ،  14احلديد با عبِه قْفالْو حصي هفَإِن ، عاضوي الْماقا بأَمن(ولَكو ( وذَا ههو ،
  . بناًء على الوقف اهلَبطي مذْهب علَماِء الْوقْف بِالْمغرِبِ

   دء بِهاوالْب وأشباهها من ذوات الهمز المفتوح )َأن(الْوقْفُ علَى ما قَبَل 
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ركَروترذَه الْحت ه دعال ت ةالْكَرِميِ بِكَثْر آني الْقُرف ف، يعمي جف حصلَى ال يع قْفا الْوه
الْبلَها وا قَبُءما  دبِه-  اتلَ اآلياخعلى قول ،إِ - د داحعٍ وضوي مالَى  ال فعت لُهقَو وهو:  

� øŒ Î)uρ x‹s{ r& y7•/u‘ .ÏΒ ûÍ_ t/ tΠ yŠ#u  ÏΒ óΟÏδÍ‘θßγàß öΝåκtJ −ƒÍh‘ èŒ öΝèδy‰ pκô−r& uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦à�Ρ r& 

àMó¡s9r& öΝä3 În/t�Î/ ( (#θä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡ ô‰ Îγx© ¡ χr& (#θä9θà)s? tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9$# $ ‾Ρ Î) $ ¨Ζà2 ô tã 

#x‹≈ yδ t, Î# Ï�≈ xî � .) افرةُ اَألعوروإن كان اَأل )172سى الْلَوولَص نَّأَل "فَأَ "ىلَبادةَ  تادهش
منِي آدب و ،بنلَاًء عيه ونُكُت "هِشدان" مردةًود لنِبي آدكُونُ متكَ ، ولةًم زائةًد لْلأْتكيد  ،

الوقف ؛ إذ و هثَالأَمو كي ذَلف حبين آدم ، إثبات شهادة اهللا على " شهدنا"اهلدف من اَألص
  .وسيأيت بياا يف الوقف التعسفي ))فَجاَءته إِحداهما تمشي((ويشبه هذا من يقف على 

  والْبِدء بِها) اِإلَّ(الْوقْفُ علَى ما قَبَل 
  .في الْقُرآن الْكَرِميِ بِكَثْرة ال تعد ) إال(تكَررت أَداةُ االستثْناِء    
و انعواُء نثْنتاالس :م عقَطنملٌ ، وصسِ . تجِن نى مثْنتسالْم يهكُونُ في يالَّذ ولُ هصتالْم

 هنى مثْنتسالْم .نا الْمأَمو هنى مثْنتسسِ الْمرِ جِنغَي نى مثْنتسالْم يهكُونُ في يالَّذ وفَه عقَط .
  :فَال يصح الْوقْف علَى الْمستثْنى منه إِنْ كَانَ االستثْناُء متصالً ، نحو قَوله تعالَى 

 � (#θç/Î�|³ sù çµ÷Ψ ÏΒ āωÎ) WξŠ Î=s% öΝßγ÷Ψ ÏiΒ 4  � ) ُةاآلي ، ةقَرةُ الْبور249س .(  
 بذَاهثَالثَةُ م هلَيع قْفي الْوا ، فَفعقَطناُء مثْنتا إِنْ كَانَ االسأَملُ وطْلَقًا: ؛ اَألوم ازو؛  الْج

 هلَيع اللَةلدل هربخ فذح أدتبى منعي مف هَألن.  
  .؛ الحتياجِه إِلَى ما قَبلَه لَفْظًا ومعنى ، وهو ما علَيه الْعملُ عندنا الْمنع مطْلَقًا: والثَّانِي

ما ، فَإِنْ صرح بِالْخبرِ جاز الستقْاللِ الْجملَة واستغنائها عما قَبلَها ، كَ التفْصيلُ: والثَّالثُ 
øŒ � : في قَوله تعالَى Î)uρ $ oΨ ù=è% Ïπs3 Í×‾≈ n=uΚù=Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™$# tΠ yŠ Kψ (#ÿρ ß‰ yf |¡sù HωÎ) }§Š Î=ö/Î) 4’ n1 r& 

u�y9õ3 tFó™$#uρ t� ) ُةاآلي ، ةقَرةُ الْبور؛  )34س قْفالْو حصرِ فَال يببِالْخ حرصي ا إِنْ لَمأَمو ،

 öΝåκ÷]ÏΒuρ tβθ•‹ÏiΒé& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ  � :الْجملَة إِلَى ما قَبلَها ، كَما في قَوله تعالَى الفْتقَارِ 

|=≈ tGÅ3 ø9$# HωÎ) ¥’ ÎΤ$ tΒr&  � ) ُةاآلي ، ةقَرةُ الْبور78س ( يباَألكَاذ انِياَألمو ،.  
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والْبِدُء بِها     -الً منقَطعا كَانَ أَم متص –هذَا ويصح الْوقْف علَى ما قَبلَ أَداة االستثْناِء     
علَى مذْهبِ استحبابِ الْوقْف علَى رؤوسِ اآليِ ، نحو قَوله تعالَى  - ا وقَعت رأس آية إِذَ
: � āωÎ) yŠ$ t7Ïã «! $# t ÅÁ n=ø⇐ßϑø9$#  � ) . ُةاآلي افَّاتةُ الصور160س. (  

  والْبِدء بِها) ما(الْوقْفُ علَى ما قَبَل 
ال يصح . تكَررت في الْقُرآن الْكَرِميِ بِكَثْرة ال تعد ) الَّذي(الْموصولَةُ الَّتي هي بِمعنى ) ما(

جميعها الْوقْف علَى ما قَبلَها والْبِدُء بِها ، سواٌء كَانت مفْردةً أَو مرتبِطَةً بِحرف آخر ، في 
 وحا(ني مف ( اهعِ بِأَنمتسلْمامٍ لإِيه نم كي ذَلا فم؛ ل)ام ( ةُ أَويافالن)اةُ ، ) ميامفْهتاالس
وحن : � tβθãè sÜø) tƒuρ !$ tΒ t�tΒr& ª! $# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ �   ) ُةاآلي ةقَرةُ الْبور27س(  

 وحن أَو :�  ̈βÎ) ©! $# ãΝä3 øt s† óΟßγoΨ ÷�t/ ’ Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹Ïù šχθà�Î=tGøƒ s† �  ) ُةرِ اآليمةُ الزور3س.(  
  تَتمةٌ هامةٌ 

، ولَئنِ  علَى الْمذْهبِ الْمشهورِ استثْناِء رؤوسِ اآليِيمتنِع فيها الْوقْف بِ النقَاطُ التاليةُ  
انقَطَع النفَس اضطرارِيا فَال بد من تالوة ما سبق موضع الْوقْف الْممنوعِ ، ووصلُه بِما 

 لُومعم وا هكَم هدعب  .  
1- حصال ي ضلَى الْمع قْفالْو هإِلَي افضونَ الْمد افوحن: � ö≅ t/ ã�õ3tΒ È≅ ø‹©9$# Í‘$yγ̈Ψ9$#uρ �  
2- حصلَى ال يع قْفولِ  الْوفْعونَ الْملِ دالْفَاعوحن:� $ oΨ ÷�s?#u yŠ…ãρ#yŠ $ ¨ΖÏΒ Wξ ôÒ sù �.  

3- حصال ي ع قْفلِلَى الْوونَ الْفَاعلِ دعالْف  وحن :� z> Éj‹yèã‹Ïj9 ª! $# t É)Ï�≈ uΖßϑø9$#  � .  
4- حصرِ  ال يبونَ الْخد أدتبلَى الْمع قْفالْو . وحن :� ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 &óx« � .  
5- حصلَى  ال يع قْفا الْوهاتوأَخكَانَ و . وحن:� tβ% Ÿ2uρ ª! $# #Y‘θà�xî $ ¸ϑŠ Ïm §‘ � .  
6- حصا  ال يهاتوأَخلَى إِنَّ وع قْفالْو . وحن: � āχÎ) ©! $# ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î=tæ � .  
7- حصلَى ال يع قْفالْو  وتعنونَ الْمد تعالن وحن: �  $ uΖø9t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù ¤M≈ tƒ#u ;M≈ oΨ Éi�t/ �.  
8- حصال ي  قْفالْو طُوفعونَ الْمد هلَيع طْفلَى الْعع . وحن: � îο u‘θß™ $ yγ≈ oΨ ø9t“Ρ r& 

$ yγ≈ oΨ ôÊ t�sù uρ  � .  

9- حصال ي  ابِهوونَ جمِ دلَى الْقَسع قْفالْو . وحن :� (#θä9$ s% «! $$ s? ô‰ s)s9 ΟçFôϑÎ=tæ � .  
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10- حصلَى  ال يع قْفلَ الْوا قَبيلِالمِ (ملعالت(  وحن: � Í_ tΡθããô‰ s? t�à�ò2L{ «! $$ Î/ �  .  
11- حصلَ  ال يا قَبلَى مع قْفكَ(الْوي . ( وحن: y7≈uΖ÷èy_t� sù�  #’n<Î) y7 ÏiΒé& ö’ s1 §� s)s? $ pκß]ø‹ tã �.  
12- حصلَ ال يع قْفلَ الْوا قَبى(ى مسع ( أَو)َّللَع ( رى آخنعم ي أَوجرالت تإِنْ أَفَادو ، .

 وحن :� Ÿω çνθè=çFø)s? #|¤ tã βr& !$ oΨyèx�Ζ tƒ �   ،� (#θà)̈? $#uρ ©! $# öΝä3 ª=yès9 šχθßs Î=ø�è?  �   .  
13- حصلَ ال يع قْفلَ الْوا قَبال(ى مكَذَا ) لَوةً هدفْرم . وحن:  

 � $ tΒuρ $̈Ζä. y“Ï‰ tFöκs]Ï9 Iωöθs9 ÷βr& $ uΖ1y‰ yδ ª! $# ( � .  

14- حصال ي نلِ علُ الْقَوفَص وحن هلقَائ: � š∅ ÏΒuρ š Ï% ©!$# (#þθä9$ s% $ ‾Ρ Î) #“t�≈ |Á tΡ �.  
15- حصال ي  قْفالْو رالْج وفرلَى حع .وحن :� ô‰ s% Νà6 ø? u !$ y_ ×πuΖÍh‹t/ ÏiΒ öΝä3 În/§‘ �  .  

16- حصلَى  ال يع قْفا ،) إِذْ(ما قبل الْو والبدء  وحن :� !$ tΒ ¨βÎ) …çµpt ÏB$ x�tΒ é& þθãΖtG s9 

Ïπt6óÁ ãèø9$$ Î/ ’ Í<'ρ é& Íο §θà)ø9$# øŒÎ) tΑ$ s% …çµs9 …çµãΒöθs% Ÿω ÷y t�ø�s? �  ا ظرف ملا مضى من الزمانأي ؛ أل
  .حني ذلك قال له قومه ال تفرح 

�َ<ا�<0 َ� ا�A7�ِB4,ِ ,ِ8��oَ�ا�<B ا�@$@ِف َ*ِ& �3EذُجَB5�ُaََ ��ْ�ُ � اِء�Bُ�اْ
3ُ�ْ�ِاْ�َوِ*َ4   
بِاللَّه إِنَّ ((مث يبتدئ )) وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه يا بني لَا تشرِك((الوقف على  -1

يمظع لَظُلْم كرا الباء للقسم ، وهذا فيه إيهام) 13لقمان )) (الشعن الشرك  النهي معترب
  إخل...أن يقيم أي شراكة ال بزواج أو جتارة أو شراء  بنهفال يصح ال، وبناًء عليه مطلقًا 

عن عبد اللَّه بن مسعود رضي  ) 6/56) (4629(يف صحيح البخاري كما أنه قد ثبت 
:  قَالَ أَصحابه]  82: األنعام[}ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ{: لَمّا نزلَت: " اللَّه عنه، قَالَ

لَتز؟ فَنمظْلي ا لَمنّأَيو :} يمظع لَظُلْم كرّباهللا إن (ومل يقل  ]13: لقمان" [} إِنَّ الش
الوقف األئمة قدميا  وقد أنكر ذلك ، والروايات الصحيحة يف ذلك كثرية...) الشرك

رزق و السجاونديووالسيوطي  وحديثًا ، أذكر على سبيل املثال ال احلصر ابن اجلزري
ال ف(مع الباء كما يف قوله تعاىل )) أقسم((حبة واحلصري ؛ إذ ال بد من ذكر فعل القسم 

: غالبا كما يف قوله تعاىل )) أقسم((، وأما القسم بالواو فال يأيت معه الفعل  )أقسم بالشفق
  .} بِاللَّه إِنْ أَردنا{ويبتدئ } ثُم جاُءوك يحلفُونَ{: ونحو، )) والضحى((، )) والفجر((
القصص ()) علَى استحياٍء قَالَت(( مث يبدأ )) فَجاَءته إِحداهما تمشي((من يقف على  -2

ومل " متشي"تغين عن كلمة " جاءته"إن كلمة !  ؟ما الفائدة من كوا كانت ماشية  )25
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فأوهم أن املشي كان بطريقة ما ال نعلمها ، قد تكون يوضح القارئ كيفية املشي ؛ 
النظر أشد من فتنة السمع ؛ هلذا نرجح  ومعلوم أن فتنة ، زِينةً مظْهِرةًأو  متثَنيةًأو متبخترةً 

حال من الفاعل املضمر يف متعلقة مبا قبلها ال مبا بعدها فهي " علَى استحياٍء "أن تكون 
يِمتشي أي مستحفِّرةٌ يختة م ،ويلَق واضكُ  ةًعم دراُء ،  منه ها على وجهها حياًءعيحتاسالو
، وإذا كان املشي على استحياء فالقول أيضا على استحياء من باب أوىل  مبالَغةٌ في الْحياِء

، وهي صورة  ))قَالَت إِنَّ أَبِي يدعوك ليجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا((، وهلذا أوجزت الكالم 
من اعتلت بساطًا نسج حتت  تشبيها حلاهلا حبال" استعارة تصرحيية تبعية"بالغية بديعة 

لبيان فوقيتها ، وكأن " على"أقدامها فحذف املشبه وأبقى على كلمة تدل على املشبه به 
القلم ( ))وإِنّك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ : ((احلياء بساط منسوج حتت أقدامها كما يف قوله تعاىل 

  .واهللا أعلم . )20/103وانظر التحرير والتنوير ( )4
علَى معنى ) 286البقرة (} موالنا فَانصرنا{والابتداُء } وارحمنا أَنت{: الْوقْف علَى-3

  .النداِء
  ) .47الروم ( ))علَينا نصر الْمؤمنِني(( ويبتدئ)) وكَانَ حقا((الوقف على  -4
سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس قَالَ (( الوقف على قول املسيح عليه السالم -5
  .) 116من اآلية : املائدة) (بِحق إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علمته(يبتدئ مث  ))لي
أو  )29التكوير ( }اللَّه رب الْعالَمني{ ويبتدئ} وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء{الوقف على  -6

  .يقف على لفظ اجلاللة مث يعيده فيوهم السامع تكراره 
غافر )) (الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ((مث يبتدئ )) لمنِ الْملْك الْيوم((الوقف على  -7

، كما تكررت مكررة مرة يف السؤال ومرة يف اإلجابة )) الْملْك الْيوم((فقد جعل ) 16
  .يف أول العلق " خلَق"ة كلم

  .) 158البقرة (} يه أَنْ يطَّوف بِهِماعلَ{ويبتدئ } فَال جناح{الوقف على -8
فَإِنَّ ذَلك وما أَشبهه طرفًا من هذه األمثلة ، مث قال  رمحه اهللا وقد ذكر اإلمام ابن اجلزري
 نمِ علْكَلل رِيفحتلٌ وحماقِتيالساقِ وببِالس هأَكْثَر فرعي هعاضو231،232/ 1النشر ( . م(  

......................................................  
�ُب اْ�Tُ�ْ3َ@ِع َواْ�Rُ@ْ3َ@ِلَ  

أَنه يجوز للْقَارِئِ أَنْ يقف علَى أَحد الْكَلمتينِ الْمقْطُوعتينِ : فَائدةُ معرِفَة هذَا الْبابِ 
بِاتفَاقٍ ، ويجِب علَيه أَنْ يقف علَى الْكَلمة األخرية من الْكَلمتينِ الْموصولَتينِ بِاتفَاقٍ 



85 

 

ضنِ ، . ا أَييتما الْكَللْتلَى كع قْفالْو وزجلِ فَيصي الْقَطْعِ أَوِ الْوف الفا إِنْ كَانَ خأَمو
  .كَما يجوز الْوقْف علَى الْكَلمة األخرية أَيضا 

1-  قْطَعأَنْ(ت ( نع)ال ( عاضوم ةرشي عف . يهو :  
وربِس عضوم ةبوالت ة :� (#þθ‘Ζsßuρ βr& āω r' yf ù=tΒ z ÏΒ «! $# HωÎ) Ïµø‹s9Î)  � ) ُةبو118الت.( 

 وده ةوربِس انعضومالَى - � -، وعت لُهقَو وا همهدأَح :� βr& uρ Hω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθèδ  �    

  .الثَّانِي فَسيأْتي بعد قَليلٍ ؛ تباعا للْنظْمِ وأَما الْموضع ) . 14سورةُ هود اآليةُ (
 ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  

  َأIَـVَ  qـْ  Fَ,Bِـ�  اْ�ِ&َ�ـ�ِم  ُ�ْ|7َـBِ  HِـA  َوIَـ�  َوَ�ْ�ُ/ـ�ٍل  Fَ�ِْ!4ُـ�ٍع  َوا5ْـِ ْف  79

80  Pْ4َـVْ�Bَ   ِـlْـKَـ�ٍت   ِ�ـFََآـِ.ـ:  βr& āω    Pَْ�ـــ:  r' yf ù=tΒ ،  َو Hω tµ≈ s9Î) āωÎ)   
  

  : وهو قَولُه تعالَى ، وموضع بِسورة يس 
� óΟs9r& ô‰ yγôãr& öΝä3 ö‹s9Î) ûÍ_ t6≈ tƒ tΠ yŠ#u χ r& āω (#ρ ß‰ ç7÷ès? z≈ sÜø‹¤±9$#  � ) ُةةُ يس اآليور60س.(   

 وده ةورس نالثَّانِي م عضوالْمالَى  �وعت لُهقَو وه:  
� βr& āω (#ÿρ ß‰ ç7÷è s? āωÎ) ©! $# ( þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{ r& öΝä3 ø‹n=tæ z>#x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠ Ï9r& �    

  .افه في أَولِ السورة فَإِنه موصولٌ هنالك بِخلَ  ) 26سورةُ هود اآليةُ (
$ �: وموضع بِسورة الْممتحنة وهو قَولُه تعالَى  pκš‰r' ‾≈ tƒ ÷É< ¨Ζ9$# #sŒ Î) x8 u !% ỳ àM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9$# 

y7uΖ÷èÎƒ$ t7ãƒ #’ n?tã βr& āω š∅ ø.Î�ô³ ç„ «! $$ Î/ $ \↔ ø‹x© �  . ) ُةاآلي ةنحتمةُ الْمور12س.(  

øŒ �: وموضع بِسورة الْحج وهو قَولُه تعالَى  Î)uρ $ tΡ ù& §θt/ zΟŠ Ïδ≡t�ö/\} šχ% s3tΒ ÏMø�t7ø9$# 

βr& āω ñ‚ Î�ô³ è@ ’ Î1 $ \↔ ø‹x©  � .  )جةُ الْحورةُ  س26اآلي .(  

[βr& āω $pκ̈ �: وموضع بِسورة الْقَلَمِ وهو قَولُه تعالَى  n=äzô‰ tƒ tΠöθu‹ø9 $# /ä3ø‹n=tæ ×Å3ó¡ ÏiΒ �. 
  ). 25سورةُ الْقَلَمِ اآليةُ (

&βr �: وموضع بِسورة الدخان وهو قَولُه تعالَى  uρ āω (#θè=÷ès? ’ n?tã «! $# � ) انخ19الد.(  
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?î,‹É)ym #’n � :وموضعان بِسورة األعراف وهما  tã βr& Hω tΑθè%r& ’ n? tã «!$# āωÎ) ¨,ysø9 $# 4 � 
óΟ �، و ) 105سورةُ األعراف اآليةُ (.  s9r& õ‹s{ ÷σ ãƒ Ν Íκö�n=tã ß,≈ sV‹ÏiΒ É=≈tGÅ3ø9 $# βr& āω (#θä9θà)tƒ ’ n? tã 

«!$# āωÎ) ¨,ysø9   ). 169سورةُ األعراف اآليةُ (   . �  #$

 ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  
#) َو  81 ÿρß‰ ç7÷è s? �َـ,ـYِ��َ  Aُهـ�َد  ، َ"�ِ%ـ  ، āω    š∅ø.Î�ô³ç„ ،ñ‚Î�ô³è@،   ̈]n=äzô‰tƒ،  (#θè=÷ès? ’n? tã   

82  βr& āω (#θä9θà)tƒ  ،Hω tΑθè%r&  ،βÎ) $̈Β   ، َو   ِ/ـْ<  ، َواFَ�ْْ:ُ�ـ�َح  ِ��� �5ْـِ tã $̈Β   

  

وهو بِسورة األنبِياِء وهو قَولُه  في موضعٍ واحد) ال(عن ) أَنْ(، واختلف في قَطْعِ 
$yŠ“3 �: تعالَى  oΨsù ’ Îû ÏM≈ yϑè=—à9$# βr& Hω tµ≈ s9Î) HωÎ) |MΡ r& š� oΨ≈ ys ö6ß™  �  

، فَكُتبت بِبعضِ الْمصاحف موصولَةً وكُتبت بِبعضها )  87سورةُ األنبِياِء اآليةُ (
 وحفَاقًا نولٌ اتصوم قبا سا مدا عملُ ، ومالْع هلَيا عم وهةً وقْطُوعم:  

 � āωr& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“t�÷zé& � )  ُةمِ اآليجالن ةور38س. (     

: بِكَسرِ الْهمزِ فَهِي موصولَةٌ اتفَاقًا في جميعِ الْمصحف كَما في قَوله تعالَى ) إِال(وأَما 
� āωÎ) çνθè=yèø�s? ä3s? ×πuΖ÷GÏù † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ×Š$ |¡sùuρ ×��Î7Ÿ2  �  ) ُةفَالِ اآليةُ اَألنور73س.(  

2-  قْطَعإِنْ(ت ( نع)االَى ) معت لُهقَو وهو ، فحصالْم نم داحعٍ وضوي مف:  
 � βÎ)uρ $ ¨Β y7̈ΖtƒÌ�çΡ uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# öΝèδß‰ Ïè tΡ ÷ρ r& y7̈ΖuŠ ©ùuθtGtΡ  �  .) ُةاآلي  دعةُ الرور40س ( ،

 وحولٌ نصوفَم اهدا عمو :� $ ¨ΒÎ)uρ y7̈ΖtƒÌ�çΡ �   .) ُةاآلي سونةُ يور46س .(  

  :موصولَةٌ في جميعِ الْقُرآن نحو بِفَتحِ الْهمزة فَ) أَما(وأَما 
� $ ¨Βr& ôMn=yϑtGô© $# Ïµø‹n=tã ãΠ% tn ö‘ r& È÷ uŠ s[Ρ W{   ).143اَألنعامِ اآليةُ سورةُ ( .   � #$
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3-  قْطَعت)نع ( نع)ام ( داحعٍ وضوي مالَى ، فعت لُهقَو وهو: � $ £ϑn=sù (#öθtGtã  tã $ ¨Β 

(#θåκçΞ çµ÷Ζtã $ uΖù=è% öΝçλm; (#θçΡθä. ¸ο yŠ t�Ï% š Ï↔ Å¡≈ yz �  .) ُةاآلي افرةُ اَألعور166س( ،  

  وحولٌ نصوفَم اهدا عمو :� ’ n?≈ yès? ª! $# $ £ϑtã šχθà2Î�ô³ ç„ � ) ُةلِ اآليمةُ النور63س.(  

4-  قْطَعت)نم ( نع)انِ فَقَطْ) ميعضوي ما  ، فمه :� ≅ yδ Νä3 ©9  ÏiΒ $ ¨Β ôMs3n=tΒ 

Νä3 ãΖ≈ yϑ÷ƒr&  ÏiΒ u !% Ÿ2u�à°  �   .) ُةومِ اآليةُ الرور28س ( و ، :� Ïϑsù $ ¨Β ôMs3n=tΒ 

Νä3 ãΖ≈ yϑ÷ƒr&  ÏiΒ ãΝä3 ÏG≈ uŠ tGsù ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9$# 4 �  ) ُةاِء اآليسةُ النور25س( .  
بِسورة الْمنافقُونَ ، وهو قَولُه تعالَى في موضعٍ واحد ) ما(عن ) من(واختلف في قَطْعِ 

 :� (#θà)Ï�Ρ r& uρ  ÏΒ $ ¨Β Νä3≈ oΨ ø%y—u‘  �  ) ُةقُونَ اآليافنةُ الْمور10س ( فاحصضِ الْمعبِب تبفَكُت  ،
 وحولٌ نصوفَم كا ذَلدا عملُ ، ومالْع هلَيا عم وهةً وقْطُوعا مهضعبِب تبكُتولَةً وصوم :

� $ ®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖø%y—u‘ tβθà)Ï�Ζãƒ  �  . ) ُةاآلي ةقَرةُ الْبور3س.(  

5-  قْطَعت)أَم ( نع)نم ( عاضوم ةعبي أَرف،  يهو :� Π r& ô ¨Β }§¢™ r&  � ....  

Π �، ) 109سورةُ التوبة اآليةُ ( r&  ¨Β þ’ ÎAù' tƒ $ YΖÏΒ#u �   .) ُةاآلي لَتةُ فُصور40س  ( ،  

� Π r&  ¨Β ãβθä3tƒ öΝÍκö�n=tã WξŠ Å2uρ �  . ) ُةاِء اآليسةُ النور109س(  ،� Π r& ô ¨Β !$ uΖø)n=yz 4 �    .

 �: ، وما عدا ذَلك فَموصولٌ نحو   )11سورةُ الصافَّات اآليةُ ( ¨Βr& Ü=‹Åg ä† §�sÜôÒ ßϑø9$# #sŒ Î) 

çν% tæyŠ  �   . ) ُةلِ اآليمالن ةور62س ( .  
6-  قْطَعثُ(تيح ( نع)ام (ةقَرالْب ةورنِ بِسيعضوي ما  فمهو ،:  
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 � ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ—9uθsù öΝä3yδθã_ ãρ …çν t�ôÜx© 3 ¨βÎ)uρ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9$# 

tβθßϑn=÷èu‹s9 çµ‾Ρ r& ‘, ys ø9$#  ÏΒ öΝÎγÎn/§‘ � )  ُةاآلي ةقَرةُ الْبور144س( ،� ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ—9uθ sù 

öΝà6 yδθã_ ãρ …çν t�ôÜ x© āξ y∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝä3 ø‹n=tæ îπ¤f ãm � ) ُةاآلي ةقَرةُ الْبور150س.(  

7-  قْطَعأَنْ(ت ( نع)نِ ) لَميعضوي ما  ،فمهو :� š� Ï9≡sŒ βr& öΝ©9  ä3tƒ y7š/§‘ y7Î=ôγãΒ 

3“t�à)ø9$# 5Οù=ÝàÎ/ $ yγè=÷δr& uρ tβθè=Ï�≈ xî �  . ) ُةامِ اآليعةُ األنور131س( ،  

 �  Ü=|¡øt s† r& βr& öΝ©9 ÿ…çν t�tƒ î‰ tn r& � ) ُةاآلي لَدةُ الْبور7س. (   
8-  قْطَعإِنَّ(ت ( نع)ام ( داحعٍ وضوي مالَى  ،فعت لُهقَو وهو:  
 � āχÎ) $ tΒ šχρ ß‰ tãθè? ;NUψ  �    ِامعاألن ةورةُ (بِس134اآلي. (  

$ �: وهو  ، في موضعٍ واحد) ما(عن ) إنَّ(اختلف في قَطْعِ   yϑ‾Ρ Î) y‰Ψ Ïã «! $# uθèδ ×�ö�yz ö/ä3 ©9 

βÎ) óΟçFΖà2 šχθßϑn=÷ès? �    ِلحالن  ةورةُ (بِسا  )95اآليدا عملِ ، وصلَى الْولُ عمالْعو ،

 وحولٌ نصوفَم كذَل :� !$ yϑ‾Ρ Î) ãΝä3 ßγ≈ s9Î) ª!    ) .98اآليةُ (بِسورة طه    �  #$

9-  قْطَعأنَّ(ت ( نع)انِ) ميعضوي ما  ، فمهو :� āχr& uρ $ tΒ šχθããô‰ tƒ  ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ uθèδ 

ã≅ ÏÜ≈ t6ø9$# �   جالْح ةورةُ  (بِس62اآلي(  ،� ¨βr& uρ $ tΒ tβθããô‰ tƒ  ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# �   
  ) .30اآليةُ  (بِسورة لُقْمانَ 

  :، وهو قَولُه تعالَى  في موضعٍ واحد) ما(عن ) أنَّ(اختلف في قَطْعِ 
 � (#þθßϑ n=÷æ$#uρ $ yϑ‾Ρ r& ΝçGôϑÏΨxî �  ِفَالاألن ةورةُ  (بِسلِ  )41اآليصلَى الْولُ عمالْعو ، .  

 وحفَاقًا نولٌ اتصوفَم كا ذَلدا عمو :� (#þθßϑn=÷æ$$ sù $ yϑ‾Ρ r& 4’ n?tã $ uΖÏ9θß™ u‘ àz≈ n=t7ø9$# ß Î7ßϑø9$# �  
  ةدائالْم ةورةُ  (بِس92اآلي.(  

10-  قْطَعكُلّ(ت ( نع)ام (داحعٍ وضوي مالَى  ، فعت لُهقَو وهو :� Νä39s?#u uρ  ÏiΒ Èe≅ à2 $ tΒ 

çνθßϑçGø9r' y™  �   يماهرإِب ةورةُ  (بِس34اآلي. (   
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≅¨ �: في أَربعة مواضع وهي ) ما(عن ) كُلّ(واختلف في قَطْعِ  ä. $ tΒ (#ÿρ –Š â‘ ’ n<Î) ÏπuΖ÷FÏ�ø9$# 

(#θÝ¡Ï.ö‘ é& $ pκ� Ïù  �  اِءسالن ةورةُ  (بِس91اآلي(  ،�  ¨≅ ä. $ tΒ u !% ỳ Zπ̈Βé& $ oλé;θß™§‘ çνθç/¤‹x. �   
  ، والْعملُ فيهِما علَى الْقَطْعِ ،  )44اآليةُ  (بِسورة الْمؤمنونَ 

 � $ yϑ‾=ä. ôMn=yzyŠ ×π̈Βé& ôMuΖyè©9 $ pκtJ ÷zé& �  ةوربِس افرةُ  (األع38اآلي(  ،� !$ yϑ‾=ä. u’ Å+ø9é& $ pκ� Ïù 

Ól öθsù öΝçλm;r' y™ !$ pκçJtΡ t“ yz �  لْكالْم ةورةُ  (بِس8اآلي (،  كا ذَلدا عملِ ، وصلَى الْوا عيهِملُ فمالْعو

 وحفَاقًا نولٌ اتصوفَم :� $ yϑ‾=à2 (#θè%Î—â‘ $ pκ÷]ÏΒ �  ةوربِس ةقَرةُ  (الْب25اآلي. (  

$ � :وهما  ، في موضعينِ) ما(مع ) بِئْس(توصلُ  -11 yϑ|¡ø⁄Î/ ’ ÎΤθãΚçFø�n=yz �  افراألع ةوربِس

$ �  ،)  150اآليةُ ( yϑ|¡ø⁄Î/ (#÷ρ u�tI ô© $# ÿÏµÎ/ öΝßγ|¡à�Ρ r& �  ةقَرالْب ةورةُ(بِس90اآلي(  ،  

≅ö �: في موضعٍ واحد وهو قَولُه تعالَى ) ما(مع ) بِئْس(واختلف في قَطْعِ  è% $ yϑ|¡ø⁄Î/ 

Νà2ã�ãΒù' tƒ ÿÏµÎ/ öΝä3 ãΨ≈ yϑƒÎ) βÎ) ΟçGΨ ä. š ÏΖÏΒ÷σ•Β  �   ةقَرالْب ةورةُ (بِسلُ  )93اآليمالْعو ،

وحفَاقًا نات قْطُوعفَم كا ذَلدا عملِ ، وصلَى الْوع يهف :� š[ø⁄Î6s9 $ tΒ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ �  
  ) .62سورةُ الْمائدة اآليةُ (

 ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  

82  βr& āω (#θä9θà) tƒ  ،Hω tΑθè%r&  ،βÎ) $ ¨Β   ، َو   ِ/ـْ<  ، َواFَ�ْْ:ُ�ـ�َح  ِ��� �5ْـِ tã $ ¨Β   

83  (#θ åκçΞ : ـ�اKُ4َVْا   ،ÏiΒ $ ¨Β  :ـ�  ِ�ُ وٍم;َ�Π،   ا�Bِ�+َFُِ!ـ,ـَ�  ُ�ـْ.ـHُ  ، َوا�+ r& ô ¨Β }§¢™r&   

84  ôM n=Å_Áèù   ، !$|¡ÏiΨ9$# َو ، ?xö/É‹ ،ß]øŠym $ tΒ   َو βr& öΝ©9  :ـُ�ـ�َح:ْFَ�َْآـْ;ـُ    ا ،: āχÎ) $ tΒ   

85  
‰šχθããô :َواFَ�ْْ:ـُ�ـ�َح   َ��ْ%Kَـ�َم ، tƒ 

  َ�ـKَـ�
 Hُـ�  َوَ%ـ7ْـٍ<  اَ��ْ%ـَ:ـ�ِل  َوُ�ـْ.ـKَـVََو  

$ Èe≅à2َو   86 tΒ çνθ ßϑçGø9r' y™  Hَْواْ�ـُ�ـِ.ـ ،  (#ÿρ –Š â‘ َآَ�ا  ö≅ è% $ yϑ|¡ø⁄Î/>َُواْ�َ�ْ/ـ،  Hْـ/ِ:  

87  ’ÎΤθãΚçF ø�n=yz َو(#÷ρu�tIô© $#  ،’Îû !$ tΒ  ـ�Kَ4َVْا:   Çrρé&  ،óΟ çFôÒsùr& Ï، ôM yγtGô© $#   ،θè=ö7 uŠ ـ�Kََ�ـ  
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12-  قْطَعي(تف ( نع)ام ( عاضوم ةرشي عف ، يهو :  
� ’ Îû !$ tΒ zÇrρ é& ¥’ n<Î)  �  ِامعاألن ةورةُ  (بِس145اآلي ( ،� ’ Îû !$ tΒ óΟçFôÒ sùr&  �  ِورالن ةورةُ  (بِساآلي

14 ( ،� ’ Îû $ tΒ ôMyγtGô© öΝä.uθè=ö7uŠ �، ) 102اآليةُ  (بِسورة األنبِياِء  �  #$ Ïj9 ’ Îû !$ tΒ öΝ ä38 s?# u �  

 ةدائالْم ةورةُ  (بِس48اآلي ( ِامعاألن ةوربِسو ،)  ُة165اآلي ( ،� ’ Îû $ tΒ š∅ ù=yèsù þ’ Îû 

�∅ ÎγÅ¡à�Ρ r&  ÏΒ 7∃ρ ã�÷è̈Β  �  ةقَرالْب ةورةُ  (بِس240اآلي ( ،� ’ Îû $ tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès?  �  ةوربِس

 ةعاقةُ  (الْو61اآلي ( ،� ’ Îû $ tΒ öΝà6≈ oΨ ø%y—u‘  �  ِومالر ةورةُ (بِس28اآلي ( ،� ’ Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹Ïù 

šχθà�Î=tGøƒ s†  �  ِرمالز ةورةُ (بِس3اآلي ( ،� ’ Îû $ tΒ (#θçΡ% x. ÏµŠ Ïù šχθà�Î=tGøƒ s† � ِرِ بم46(الز(.  
  :في موضعٍ واحد وهو ) ما(عن ) في(واختلف في قَطْعِ 

 tβθä.u�øI è? r& � ’ Îû $ tΒ !$ oΨ ßγ≈ yδ š ÏΖÏΒ#u  � )ُةاِء اآليرعالش ةورلَى الْقَطْعِ) 146سع يهلُ فمالْعو ،.  

$ �: وهما ،  في موضعينِ) ما(مع ) أَين(توصلُ  -13 yϑuΖ÷ƒr& –µγÅh_ uθãƒ Ÿω ÏNù' tƒ A�ö�sƒ ¿2  � 

$ �، ) 76اآليةُ  (بِسورة النحلِ  yϑuΖ÷ƒr' sù (#θ—9uθè? §ΝsV sù çµô_ uρ «! $#  �  ةقَرالْب ةورةُ (بِس115اآلي ( ،
 قْطُوعا فَمماهدا عمو.   
  :في ثَالثَة مواضع ، وهي ) ما(عن ) أَين(واختلف في قَطْعِ 

 �  $ yϑ oΨ ÷ƒr& (#θçΡθä3s? ãΝœ3.Í‘ ô‰ ãƒ ÝVöθyϑø9$# � ) ُةاِء اآليسةُ النورلِ  )78سصلَى الْوع يهلُ فمالْعو ،

 ، � tø r& $ tΒ óΟçFΖä. tβρ ß‰ ç7÷ès?  � ) ُةاِء اآليرعةُ الشور92س ( ،� tø r& $ tΒ (#þθà�É)èO (#ρ ä‹ Ï{ é&  

  .  ، والْعملُ فيهِما علَى الْقَطْعِ ) 61سورةُ األحزابِ اآليةُ ( �
  :وهو ، اتفَاقًا في موضعٍ واحد ) لَم(مع ) إِنْ( توصلُ -14

 � óΟ©9Î* sù (#θç7Š Éf tFó¡o„ öΝä3s9   � وده ةورةُ(بِس14اآلي(  وحن قْطُوعفَم اهدا عمو ،:  

 � βÎ* sù öΝ©9 (#θè=yèø�s?  � ) ُةاآلي ةقَرةُ الْبور24س.(  

 �: وهما  ،في موضعينِ ) لَن(مع ) أَنْ(توصلُ  -15 ©9r& Ÿ≅ yèøg ªΥ /ä3s9 #Y‰ Ïãöθ̈Β �   
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 فالْكَه ةورةُ  (بِس48اآلي ( ،�  ©9r& yì yϑøg ªΥ …çµtΒ$ sàÏã �  ةاميالْق ةورةُ (بِسا ) 3اآليمو ،
 قْطُوعا فَمماهدع.  

Ÿξ � :وهي ، في أَربعة مواضع من الْقُرآن ) ال(مع ) كي(توصلُ  -16 øŠ x6 Ïj9 (#θçΡ t“ ós s? 

4’ n?tã $ tΒ öΝà6 s?$ sù  �  َانرمآلِ ع ةورةُ (بِس153اآلي (، � Ÿξ øŠ s3 Ïj9 (#öθy™ù' s? 4’ n?tã $ tΒ öΝä3s?$ sù � 

 يددالْح ةورةُ (بِس23اآلي ( ،� Ÿξ ø‹x6 Ï9 zΝn=÷ètƒ . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 8Νù=Ïæ $ \↔ø‹x© �   جالْح ةورةُ (بِس5اآلي(  ،

� Ÿξ øŠ s3 Ï9 tβθä3tƒ š� ø‹n=tã Ól t�ym  �  ِابزاَألح ةورةُ (بِس50اآلي (قْطُوعفَم كا ذَلدا عمو ،.  

17-  قْطَعت)نع ( نع)ننِ ) ميعضوي ما  ،فمهو: � …çµèùÎ�óÇtƒ uρ  tã  ¨Β â !$ t±o„ �  ةوربِس

 �، )  43اآليةُ (النورِ  tã ̈Β 4’ ‾<uθs?  tã $ tΡ Ì�ø.ÏŒ  �  ِمجالن ةورةُ (بِس29اآلي. (  

18-  قْطَعت)موي ( نع)منِ) هيعضوي ما ،  فمهو :� tΠöθtƒ Νèδ tβρ ã—Ì�≈ t/  �   ٍرغَاف ةوربِس

tΠ �،  16اآليةُ  öθtƒ öΛèε ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# tβθãΨtGø�ãƒ  �  اتالذَّارِي ةورةُ (بِس13اآلي.  (  
19 –  قْطَعالِ(تم ( نع)ذَاه ( ،)ينالِء(، ) الَّذؤه (، عاضوم ةعبي أَرف  يهو:  

 � ÉΑ$ tΒ #x‹≈ yδ É=≈ tGÅ6 ø9$#  �  فالْكَه ةورةُ (بِس49اآلي ( ،� ÉΑ$ tΒ #x‹≈ yδ ÉΑθß™§�9$# � 

 قَانالْفُر ةورةُ (بِس7اآلي  ( ،� ÉΑ$ yϑsù š Ï%©!$# (#ρ ã�x�x. �  ِارِجعالْم ةورةُ (بِس36اآلي (،  

 � ÉΑ$ yϑsù Ï Iωàσ‾≈ yδ ÏΘöθs)ø9$#  �  اِءسالن ةورةُ (بِس78اآلي .(  

20-  قْطَعتو)الت ( نع)نيح (، داحعٍ وضوي مف  وهو:  
 � |NŸω̈ρ t Ïm <É$ uΖtΒ  �  ص ةورةُ (بِسطْقِ ال ) 3اآليالن دنعةً وابتلِ كصيلَ بِالْوقو ،

وضعف هذَا الْمذْهب ، ولكنه ال يصح الْوقْف علَى  � NŸω̈ρ| �يصح الْوقْف علَى التاء 

فأَل )Ÿω(  ةمفْسِ الْكَلن نم.  
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21-  نلُ كُلٌّ موصيكالوا() وزنوا(و ( عم)الَى) همعت لهقَو نم  :� #sŒ Î)uρ öΝèδθä9$ x. ρ r& 

öΝèδθçΡ y—̈ρ tβρ ç�Å£ øƒ ä†  �  نيطَفِّفالْم ةورةُ (بِس3اآلي.(  
22-  نلُ كُلٌّ موصا(، ) الْ(يا(، ) هي ( هدعا ببِم وحن:  

 � Ü=≈ tGÅ6 ø9$#  �  ،� Ï Iωàσ‾≈ yδ �  ،� $ pκš‰r' ‾≈ tƒ �  .  
 ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  

87  ’ÎΤθãΚçF ø�n=yz َو (#÷ρu�tIô© $#  ،’ Îû !$tΒ  ـ�Kَ4َVْا:   Çrρé&  ،óΟ çFôÒsùr& Ï، ôM yγtGô© $#   ،θè=ö7 uŠ ـ�Kََ�ـ  

88  Aـ�ِ%ـ"َ   :š∅ù=yèsù  ، M yès%uρ  ، ِآـَ.�   ُروٌم:  ã≅ƒÍ”∴s?  ،ـَ اKَoُ   َـْ,ـGَــَ.�  ِذي  ، َو/ِ  

89  $ yϑuΖ÷ƒ r' sù  >ِـْ<  َآ��+�ـ7ْـ/ِ  Hَْ�ـِ.ـQْ�َُو ،  ABِ  ا ، اَ��ْ�ـَ'اِب َKَ<lـ�  ا�;َ�  ُوِ/ـHْ  ،َوا�+

óΟ  :َوِ/ـْ<   90 ©9Î*sù ُهـ�َد   ،©9r& Ÿ≅ yèøgªΥ  yìyϑøg ªΥ  ،ŸξøŠx6 (#θ çΡt“óss?   ،(#öθy™ù' s? 4’ n? tã   

91  Wَ�ــ�   ،š�ø‹ n=tã Ól t�ym 3 ،  �ْـ8ُـKُ4ْـVََو:   tã ̈Β â !$ t±o„  ،̈Β 4’ ‾<uθs?   ،tΠöθtƒ Νèδ   

t، َو  ÉΑ$tΒ #x‹≈yδَو   92 Ï%©!$#  ، Iωàσ‾≈ yδ     ـــIَt Ïm  AـBِ  ــَ.�  ِ/ـْ<  اْ�ِ&َ�ـ�ِم�  ، َوُوه

—öΝèδθçΡy  َو   93 ¨ρ َوöΝèδθä9$x.  :>ِِ�ـَ�  َآـَ�ا   ِ/ــ   :ø9 ≈‾، َو    #$ yδ ،  َو‾≈ tƒ  ��َ  >ِـِ|ـ:ْIَ  

  

23-  قْطَعأَنْ(ت(  نع)لَو ( عاضوم ي ثَالثَةف: � βr& öθ©9 â !$ t±nΣ Νßγ≈ uΖö7|¹r& óΟÎγÎ/θçΡ ä‹ Î/ � 

 افراألع ةورةُ (بِس100اآلي ( ،� βr& öθ©9 â!$ t±o„ ª! $#  �  دعالر ةورةُ (بِس31اآلي ( ،� βr& öθ©9 

(#θçΡ% x. tβθßϑn=ôètƒ |=ø‹tóø9$#  �  أبس ةورةُ (بِس14اآلي.  (   
  :في موضعٍ واحد وهو قَولُه تعالَى ) لَو(عن ) أَنْ(واختلف في قَطْعِ 

 � Èθ©9r& uρ (#θßϑ≈ s)tFó™$#  �  الْجِن ةورةُ (بِسلِ ) 16اآليصلَى الْولُ عمالْعو ،.  

  : هذَا وقَد كُتبت كُلُّ هذه الْكَلمات التالية موصولَةً  -24
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$ −ΚÏèÏΡ� �   اِءسيِ النتور58(بِس ( ةقَرالْبو ،)271  ( ،� $ yϑôγtΒ  �  افراألع ةور132(بِس (،  

 � $ yδθßϑä3 ãΒÌ“ ù=çΡ r& �   هود ةور28(بِس (  ،� $ yϑt/•‘  �  ِرجالْح ةور2(بِس ( ،�  ¨Π àσuΖö6tƒ �  ةوربِس

)āχr �،  ) 150(األعراف )  ابن أم(خبالف  )94اآليةُ (طه  s3 ÷ƒuρ  �  ،� …çµ‾Ρ r( s3 ÷ƒuρ �  ةوربِس

$$!» �، ) 82اآليةُ (الْقَصصِ  Î/  �  ،� 7‹ Í×t⊥‹Ïm  �  ،� 47‹ Í≥tΒöθtƒ  � ،öΝà6 s3 Å¡≈ oΨ ¨Β� �.  

  َ	ِ<B3ٌ, َه�َ&ٌ, 
 تبكُت ةمكَل نٍء مزاُء بِجدتولَةً أَوِ االبصوم تبكُت ةمكَل نٍء مزلَى جع قْفالْو حصال ي

 وحولَةً نصوم :� Ï Iωàσ‾≈ yδ �  ،� $ pκš‰r' ‾≈ tƒ �  ،� $ yϑt/•‘ �  ،� $ −ΚÏèÏΡ � ،� $ yϑôγtΒ �  ،  

 � 7‹ Í×tΒöθtƒ �   ،� !$ yϑ‾Ρ r( x. �  ،� āχr( s3 ÷ƒuρ �  ،� 7‹ Í×t⊥‹Ïm �  ،� ô ¨Βr&  � ،  ال ها أَنكَم

öΑÎ) t �: من قَوله تعالَى   (öΑÎ � �يصح الْوقْف علَى  Å™$ tƒ  �  افَّاتالص ةورةُ (بِس130اآلي(  ،

 ةمكَل لَافذَا بِخهو)Α#u(  ِوحي نا فهلَيع قْفالْو حصي هفَإِن :� tΑ#u    tβ≡t�ôϑÏã � .  

...................................................  
�ُب َه�ِء ا�<pِ4EِqْB ا�Bِ<0 ُآِ<cْ8َ َ	�ًء َ&ْ�ُ<@َ�ً, َ  

التأْنِيث الَّتي كُتبت تاًء مفْتوحةً مع التلَفُّظ بِها تاًء جواز الْوقْف علَى هاِء : فَائدةُ هذَا الْبابِ 
س، تثُ أَتيةً حنكما جيوز الوقف عليها بالروم واإلمشام بشروطهما  اك.   
  : وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في سبعة مواضع ، وهي ) رحمت(كَلمةُ * 
� óΟèδr& tβθßϑÅ¡ø)tƒ |MuΗ÷q u‘ y7În/u‘ 4  ،àMuΗ÷q u‘ uρ y7În/u‘ ×�ö�yz $ £ϑÏiΒ tβθãèyϑøg s†  �   

 فرخالز ةورةُ (بِس32اآلي  ( ،  
� ¨βÎ) |MuΗ÷q u‘ «! $# Ò=ƒÌ�s% š∅ ÏiΒ t ÏΖÅ¡ós ßϑø9$# �   افراَألع ةورةُ (بِس56اآلي(  ،  

 � �ÝàΡ $$ sù #’ n<Î) Ì�≈ rO#u ÏMuΗ÷q u‘ «!   ،)  50اآليةُ (بِسورة الرومِ  � #$

 � àMuΗ÷q u‘ «! $# …çµçF≈ x.t� t/uρ ö/ä3 ø‹n=tæ Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7ø9$#  �  وده ةورةُ (بِس73اآلي  (،  
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 � ã�ø.ÏŒ ÏMuΗ÷q u‘ y7În/u‘ …çν y‰ ö7tã !$ −ƒÌ�Ÿ2y—  �  ميرم ةورةُ (بِس2اآلي (،  

� tβθã_ ö�tƒ |Myϑôm u‘ «! $# �    ةقَرالْب ةورةُ (بِس218اآلي  . (ö   

 ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  

94  àMuΗ÷q u‘ uρ  ِ���ـ��ـ�:   ا�ـ'>ْ�ـُ ِف  Cْ ََآــ�ِف  ، ُروٍم ،ُهـ�ِد  5ْ��َـَ اِف  َزَ�ـ ،  Cْ َـَ!ـRَ�ْا ،  

  :موضعا وهي وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في أَحد عشر ) نِعمت(كَلمةُ * 
 � (#ρ ã�ä.øŒ $#uρ |Myϑ÷èÏΡ «! $# öΝä3 ø‹n=tæ  �  ةقَرالْب ةورةُ(بِس231اآلي(  ،� ÏMyϑ÷èÏΖÎ/ uρ «! $# öΝèδ 

tβρ ã�à�õ3 tƒ  �  ِلحالن ةورةُ (بِس72اآلي(  ،� tβθèùÌ�÷ètƒ |Myϑ÷èÏΡ «! $# ¢ΟèO $ pκtΞρ ã�Å6Ζãƒ  �   ةوربِس

ρ#)،  )83اآليةُ (النحلِ  ã�à6 ô© $#uρ� |Myϑ÷èÏΡ «!   ، )114اآليةُ (بِسورة النحلِ  �  #$

 � öΝs9r& t�s? ’ n<Î) t Ï% ©!$# (#θä9£‰ t/ |Myϑ÷èÏΡ «! $# #\�ø�ä.  �  يماهرإِب ةورةُ (بِس28اآلي(  ،� βÎ)uρ 

(#ρ ‘‰ ãès? |Myϑ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθÝÁ øt éB �  يماهرإِب ةورةُ (بِس34اآلي ( ،� (#ρ ã�ä.øŒ $# |Myϑ÷èÏΡ «! $# 

öΝà6 ø‹n=tæ øŒ Î) §Νyδ îΠ öθs% �  ةدائالْم ةورةُ (بِس11اآلي ( ،� óΟs9r& t�s? ¨βr& y7ù=à�ø9$# “Ì�øg rB ’ Îû 

Ì�ós t7ø9$# ÏMyϑ÷èÏΖÎ/ «! $ �،  )31اآليةُ (بِسورة لُقْمانَ  �  #$ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#ρ ã�ä.øŒ $# |Myϑ÷èÏΡ «!$# 

ö/ä3 ø‹n=tæ  �  ٍرفَاط ةورةُ (بِس3اآلي(   ،ö�Åe2x‹sù� !$ yϑsù |MΡ r& ÏMyϑ÷èÏΖÎ/ y7În/u‘ 9 Ïδ% s3 Î/  �  ةوربِس

ρ#) �، )29اآليةُ (الطُّورِ  ã�ä.øŒ $#uρ |Myϑ÷èÏΡ «! $# öΝä3 ø‹n= tæ �  َانرمآلِ ع ةورةُ (بِس103اآلي.(  

  :وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في موضعينِ ، وهما ) لَعنت(كَلمةُ * 
 � ≅ yèôf uΖsù |MuΖ÷è©9 «! $# ’ n?tã š Î/É‹≈ x6 ø9$#  �  َانرمآلِ ع ةورةُ (بِس61اآلي (،  

� èπ|¡Ïϑ≈ sƒ ø:$#uρ ¨βr& |MuΖ÷ès9 «!$# Ïµø‹n=tã �   ِورالن ةورةُ (بِس7اآلي.(  

 ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  

   Νyδ§ ؛   ا�ـ�Eـ�ِن  ، 5ُُ!ـ�ُد  َأَ�,َ اٌت  Kً�َـ�  َ%ـ7ْـٍ< إْ�ـَ َهــْ�  ، َ"ـeُث  ِ%FَKُْ�ـ8َـ�  95

  َوا�ـ+>ــ�ِر  ِ�ـ8َـ�:  MuΖ÷è©9|،  5ِـFْـَ اَن  َآـ��ـ4>ـ�ِر  Bَـ�pِــٌ   ، ُ"ـ��  ُ�ْ!ـFَـ�ُن  96
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آل ) (أُولَئك جزاؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنةَ(األوىل دون الثانية وكان األوىل أن حيترز بتحديد 
  .فإنه ال خالف على أا بالتاء املربوطة ) 87عمران 

  :وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في سبعة مواضع ، وهي ) امرأَت(كَلمةُ * 
� ßNr& t�øΒ$# Í“ƒÍ•yèø9$# ßŠÍρ≡t�è? $ yγ9tGsù �  فوسي ةورةُ (بِس30اآلي( ،� ÏMs9$ s% ßNr& t�øΒ$# Í“ƒÍ•yèø9$#  � 

 فوسي ةورةُ (بِس51اآلي( ،� øŒ Î) ÏMs9$ s% ßNr& t�øΒ$# tβ≡t�ôϑÏã �  َانرمآلِ ع ةورةُ (بِس35اآلي( ،  

� ÏMs9$ s%uρ ßNr& t�øΒ$# šχöθtãö�Ïù �  ِصالْقَص ةورةُ (بِس9اآلي ( ،� |Nr& t�øΒ$# 8yθçΡ |Nr& t�øΒ$#uρ 

7Þθä9 �   ِرِميحالت ةورةُ (بِس10اآلي( ،� |Nr& t�øΒ$# šχöθtãö�Ïù �  ِرِميحالت ةورةُ (بِس11اآلي.(  
  :وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في موضعينِ ، وهما ) معصيت(كَلمةُ * 
 � šχöθyf≈ oΨoK tƒuρ ÉΟøO M}$$ Î/ Èβ≡uρ ô‰ ãèø9$#uρ ÏMu‹ÅÁ ÷ètΒuρ ÉΑθß™§�9$# �  لَةادجالْم ةورةُ (بِس8اآلي ( ،

� Ÿξ sù (#öθyf≈ oΨoK s? ÉΟøO M}$$ Î/ Èβ≡uρ ô‰ ãèø9$# uρ ÏMuŠ ÅÁ ÷ètΒuρ ÉΑθß™§�9$# �  لَةادجالْم ةورةُ (بِس9اآلي.(  

 ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  
  يخَـص  سمـع  بِقَـد  معصيـتْ  تَحرِيـم  الْقَصـص عمـران يوسـفَ وامـرَأتٌ

  

  :وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في موضعٍ واحد ، وهو ) شجرت(كَلمةُ * 
 � āχÎ) |Nt�yf x© ÏΘθ—%̈“9$#  �  انخالد ةورةُ (بِس43اآلي . (  

  :وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في خمسة مواضع ، وهي ) سنت(كَلمةُ * 
 �  ö≅ yγsù šχρ ã�ÝàΖtƒ āωÎ) |M̈Ψ ß™ t Ï9̈ρ F{ $# 4  n=sù y‰ Åg rB ÏM̈Ψ Ý¡Ï9 «! $# WξƒÏ‰ ö7s? (  s9uρ 

y‰ Åg rB ÏM̈Ψ Ý¡Ï9 «! $# ¸ξƒÈθøt rB �  ٍرفَاط ةورةُ (بِس43اآلي  ( ،� βÎ)uρ (#ρ ßŠθãètƒ ô‰ s)sù ôMŸÒ tΒ 

àM̈Ψ ß™ š Ï9̈ρ F{ M̈Ψ|  �، )  38اآليةُ (بِسورة اَألنفَالِ  � #$ ß™ «! $# ÉL ©9$# ô‰ s% ôMn=yz ’ Îû 

Íν ÏŠ$ t7Ïã  �  ٍرغَاف ةورةُ (بِس85اآلي.(  

 ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  

98  |Nt� yf x©  :َ�ـ�ِن<M̈Ψ|،   ا� ß™  : ِـpِـ�Bَ  �.ًَواَ��ْ%ـَ:ـ�ِل ،   ُآــ
  Gَـ�Bِـِ   َوَ�ــْ َف  ،

  

  :وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في موضعٍ واحد ، وهو ) قُرت(كَلمةُ * 
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� ßN§�è% &÷ tã ’ Ík< y7s9uρ �   ِصالْقَص ةورةُ (بِس9اآلي. (  
  :موضعٍ واحد ، وهو وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في ) جنت(كَلمةُ * 
 � Óy ÷ρ t�sù ×β$ pt ø† u‘ uρ àM̈Ζy_ uρ 5ΟŠ ÏètΡ  �  ةعاقالْو ةورةُ (بِس89اآلي.(  

  : وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في موضعٍ واحد ، وهو ) فطْرت(كَلمةُ * 
� |Nt�ôÜÏù «!   )  . 30اآليةُ (بِسورة الرومِ  � #$
  :وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في موضعٍ واحد ، وهو ) بقيت(كَلمةُ * 
 � àM§‹É)t/ «! $# ×�ö�yz öΝä3 ©9  �  وده ةورةُ (بِس86اآلي.  (  

  :وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في موضعٍ واحد ، وهو ) ابنت(كَلمةُ * 
� zΝtƒó÷s∆uρ |MoΨ ö/$# tβ≡t�ôϑÏã �  التحرمي ةورةُ (بِس12اآلي. (  
  :وقَعت بِالتاِء الْمفْتوحة في موضعٍ واحد ، وهو ) كَلمت(كَلمةُ * 
 � ôM£ϑs? uρ àMyϑÎ=x. š� În/u‘ 4 o_ ó¡ßs ø9$# �  افراَألع ةورةُ (بِس137اآلي.(  

 ةابتي كف فلتاخا ومهنِ ، ويعضوي مةً فوحفْتاِء مالت:  
� ¨βÎ) š Ï% ©!$# ôM¤)ym öΝÍκö�n=tã àMyϑÎ=Ÿ2 y7În/u‘ Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ  �  سوني ةورةُ (بِس96اآلي( 

 ،� y7Ï9≡x‹x.uρ ôM¤)ym àMyϑÎ=x. š� În/u‘ ’ n?tã t Ï% ©!$# (#ÿρ ã�x�x.  �  ٍرغَاف ةورةُ (بِس6اآلي(   ،
 ةوحفْتاِء الْممِ بِالتسلَى الرا عيهِملُ فمالْعو.  

   بِالتَّاء الْمفْتُوحة رسمفْراد وكُلُّ ما ورد بِالْقراءتَينِ بِالْجمعِ واِإل

 وحن :� ×M≈ tƒ#u t, Î# Í← !$ ¡¡=Ïj9  �  فوسي ةورةُ (بِس7اآلي  ( ،� ÏMt6≈ uŠ xî Éb=àf ø9$# �   ةوربِس

 فوسةُ (ي10اآلي  ( ،� ×M≈ tƒ#u  ÏiΒ ÏµÎn/§‘ �  وتكَبنالْع ةورةُ (بِس50اآلي  (،  

 � ’ Îû ÏM≈ sùã�äóø9$#  �  أبس ةورةُ (بِس37اآلي  ( ،� ;MuΖÉi�t/ çµ÷ΖÏiΒ  �  ٍرفَاط ةوربِس) ُة40اآلي  ( ،

� ÏΒ ;N≡ t�yϑrO ô ÏiΒ $ yγÏΒ$ yϑø.r& �   لَتفُص ةورةُ (بِس47اآلي  ( ،� ×Mn=≈ uΗ¿d Ö�ø�ß¹  � 

 التسرالْم ةورةُ (بِسوقد مجعها العالمة الشيخ عثمان سليمان مراد رمحه اهللا ) 33اآلي ،
  :يف السلسبيل الشايف فقال 
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 تنيب وجِمالت تابغَي ىهو ...لَتفُص راتبفاطرٍ وثَم 
 يف يوسف والعنكبوت ثابِت... الغرفات سبأ وءايت يف 

   عاــولٍ وقَـاين وطَـف يف الثـواخلُل... ونس معا ـامِ يـعـمت االَنـلـوكَ
 .والعمل على أما بالتاء املبسوطة) 6، غافر  96يونس ) (كَلمت ربك(يعين  : قلت

 ةمقَدالْم باحوقَالَ ص:  

99  ßN§�è% &÷ tã  ،M̈Ζy_�  : AـBِ  XْـKَـVََو  Nt� ôÜÏù  ،M§‹É)t/ ،   َوMoΨö/ $#�
  .MyϑÎ=xَو   ، 

100  vَـYََ�ـ�  ،َوُآ<>  ا5ْ��َـَ اِف  َأْو  Hْـ�  اْ�ُ�ِ.ـKًFْjَ  ـْ ًداBَـِ$  َو,ْBِ  5ُــِ ْف  ِ���ـ��ـ�ِء  
  :الْمفْتوحة ، وهي هذَا ، وهناك كَلمات ست رسمت بِالتاِء 

|N$ pκö�yδ� |N$ pκö�yδ  � ِونَ بنمؤ36(الْم(، � šV# sŒ 7πyf ôγt/  � ِلِ بمةُ (الن60اآلي(، � ÏMt/r' ‾≈ tƒ  � 

 ، آني الْقُرف تقَعثُ ويح� |NŸω̈ρ t Ïm �   ص ةور3(بِس ( ،ÅV$ |Ê ö�tΒ� �  ِب ةقَر207(الْب  ،

≈M| �،  )1(، بِالتحرِميِ ) 114(النساِء ، بِ)  265   : قال صاحب السلسبيل الشايف )19(النجمِ بِ �  9$#=‾

  الالَّتا وذَات هيهات مرضات...  اتاوقف بِتاٍء يا أَبت ولَ
.......................................................  

  َواِ(�8َFِْتَ�ُب اْ�rْKَِف 
في آخرِ الْكَلمة مع وجوبِ مده  املرسومجواز الْوقْف علَى حرف الْمد : فَائدةُ هذَا الْبابِ 

شمامٍ واِإل الرومٍ وأَما إِذَا حذف فَال وقْف إِال بِالسكُون أَو  ،مدا طَبِيعيا بِمقْدارِ حركَتينِ 
بعض علمائنا علة اإلثبات ، وهي زيادة املعىن ، وعلة احلذف  وقد ذكر ، بِشروطهِما

منطقية ،  أربع حاالت احلذف واإلثباتويف   السرعة أو غري ذلك مبا يتناسب مع السياق ، 
، ) ا آمناإِنن( ، )اهبِطُوا مصرا (: حنو  الثبوت وصال ووقفا: هي  ال يتحقق منها إال ثالث

)فُِسكُمي أَنفوليس هو املقصود ) و واحلذف يف احلالني ، والثبوت وقفًا  ، وهذا كثري
  :بإذن اهللا وسيكون حديثنا حول هاتني احلالتني ،  واحلذف وصال

َ<ُ, َوْ$ً��ِ�BJ��َ��ُت اِS�5ً( اRْوَ�ٌ, َوrُKْ&ََو(  
  :فَإِنها ثَابِتةٌ رسما ووقْفًا نحو  اللْتقَاِء الساكنينِإِذَا حذفَت األلف في الْوصلِ  -1
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$s%#sŒ� nοt� yf¤±9 $# �  ،� $tGù=Ï. È÷tF̈Ζyfø9 $# � ،� Ÿω$s%uρ ß‰ ôϑptø: $# ¬! �  ،� $oΨù=è% ö≅ÏΗ÷q $# � ، 
الفاعلني  )نا(و ، على ألف التثنية) طة صوتية زائدةأي ضغ(وأجاز بعض شيوخنا النرب 

هفْسظِّمِ نعوالسياق والوقف يدالن على ، لبيان املعىن ، واألشهر ترك النرب ؛  أو الْم
  .املعىن الصحيح ، واهللا أعلم 

وقع بعدها يف و، مرسومةً باأللف موضعا  153يف  الْقُرآن وقعت يف � أَيها  � - 2 
، فهي ثابتة وقفًا وحمذوفة وصلًا  ))أَيها الْمرسلُونَ((كل املواضع مهز وصل حنو 

  :ويستثىن من ذلك أربعة مواضع 
 1 - عاضوم رمست باهلاء فقط ثَالثَة  ، يه عاضوالْمو :� tµ•ƒr& šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# � 

'tµ•ƒr �، )  31اآليةُ (بِسورة النورِ   ‾≈ tƒ ã�Ïm$ ¡¡9$#  �  فرخالز ةورةُ (بِس49اآلي ( ،� tµ•ƒr& 

ÈβŸξ s)̈W9$#  �  ِنمحالر ةورةُ (بِساِء ب عليها وبالتايل يتعني الوقف.  )31اآليالْه.  
بعدها مهزة  ألن) 19الكهف ( ))فَلْينظُر أَيها أَزكَى طَعاما((: قوله تعاىل  -2

  .واهللا أعلم ) . مد منفصل(قطع فهي ثابتة وقفًا وصلًا 
تبِنلَ يهطيف إِ يفعأَ( ابِرياه(  

 ابرا(إِعه( : يف كل القرآن) أَيعلى الضم يف حمل ) أَي منادى نكرة مقصودة مبين
يعرب نعتا أو ) الْمرسلُونَ(مثل  "أيها"حرف تنبيه ، واالسم الذي يلي ) ها(، و نصب

اسم ) أي(فإن  )أَزكَى أَيها( إِلَّا في موضعِ الْكَهف) أي(بدال أو عطف بيان لــ 
ألنه أضيف وحذف ؛ موصول مبعىن الذي مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به 

، وجيوز أن تكون ) هو(خرب ملبتدأ حمذوف تقديره ) أَزكَى(للتنبيه ، و) ها(وصدر صلته 
  ) .أَزكَى(استفهامية وتعرب مبتدأً وخربه ) أيها(
3- � $ ZΡθä3u‹s9uρ z ÏiΒ t Ì�Éó≈ ¢Á9$# �  فوسي ةور32(بِس ( ،� $Jèx�ó¡oΨs9 ÏπuŠ Ï¹$ ¨Ζ9$$ Î/  � 

بنون التوكيد اخلفيفة ، وهذا ) ن، لنسفع نوليكون(وأصلهما  )15اآليةُ (بِسورة الْعلَقِ 
  .استعمال بعض العرب هلذا األسلوب يف الرسم ، وقد ثبت الرسم القرآين ب خاص

Œ[# �: الْمنونةُ نحو ) إِذًا( -4 Î* sù āω tβθè? ÷σãƒ �  ،� #]Œ Î) (#öθtótGö/̂ω �  كذَل هبا أَشمو ،.  
5- األلفات السبال ، وهي :  ةُعوحكمها اإلثبات وقفًا واحلذف وص:  
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� O$ tΡ r& �  ، حيث وقعت� O$ ¨Ψ Å3≈ ©9 uθèδ ª! $# �  فالْكَه ةورةُ (بِس38اآلي ( ،O$ tΡθãΖ—à9$#�  � 

 �  %O#t�ƒÍ‘#uθs �، )  67،  66،  10اآليةُ (  بِسورة األحزابِ �  gŸgŸξ‹Î6¡¡9$# �،  )الرسولَا(

 انساإلن ةورةُ (اُألولَى بِس6 �، كذا ) 15اآليξ Å¡≈ n=y™ �   طَرِيق صنا ، ويهف فلتاخ وقَد
 دالْمرِ ونِ الْقَصيهجلَى الْوع ةبِياط96(الش. (  

  :مراد رمحه اهللا يف السلسبيل الشايف سليمان قال العالمة الشيخ عثمان 
 أَنا ولكنا بكَهف تنجلي... وأَثْبِت انْ وقفْت ال إِنْ تصلِ 

 ولَيكُونا والسبيال ومعا... ا والرسوال نسفعا كذا الظنون
 حذْف وإِثبات بوقْف حصال... أُولَى قواريرا ويف سالسال 

�َ��ُت اْ�rُKْ3َوَ�ُ, َوRًْ" َوَوْ$ً��ِSا  
1-)هأَي(  يف ثالثة مواضع سبق ذكرها :� tµ•ƒr& šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# �   ِورالن ةوربِس) ُةاآلي

31  ( ،� tµ•ƒr' ‾≈ tƒ ã�Ïm$ ¡¡9$#  �  فرخالز ةورةُ (بِس49اآلي ( ،� tµ•ƒr& ÈβŸξ s)̈W9$#  �  ةوربِس

  الذي يضم هذه اهلاءات ؛  الشامي قراءة ابن عامر ؛ لتتناسب مع )31اآليةُ (الرحمنِ 
،  ))أيه الثقالن((، )) يأيه الساحر)) ((أيه املُؤمنون((فهي يف قراءته  إتباعا لضم الياِء

  :قال صاحب السلسبيل،  وقد اتفقت املصاحف على حذفها موافقةً للْمصحف الشامي
 فقلْ أَو تصإِنْ ت احذف فواَألل ...فرخورِ الزمنِ نحالر هأَي نم  

2-(# t�ƒÍ‘# uθs%� �   انساإلن ةورةُ بِسةُ (الثَّانِي16اآلي  ( ،� (# yŠθßϑ rO �  تمسإِذَا ر
 وده ةوربِس فكَذَا بِاَأللةُ (ه68اآلي ( قَانالْفُر ةوربِسو ،) ُة38اآلي ( ةوربِسو ،

 وتكَبنةُ (الْع38اآلي ( ِمجالن ةوربِسو ،) ُة51اآلي.(  
َ<ُ, َو$ً�� ِ�BJ�  )َوَ&rُKْوَ�ٌ, َو�5ًRْ(اْ�َ@اَواُت ا

 وحقْفًا نوا ومسةٌ را ثَابِتهنِ فَإِنيناكقَاِء السلِ اللْتصي الْوف اوالْو فَتذإِذَا ح:  
  
)96 ( خيالشة ، وبح قرِز خيا قَالَ الشا كَميهالْكَالمِ ف صلَخمانِقرا اُهللا  بمهمحر " : اتا بِإِثْبهلَيع قْفالْو درو قَد هأَن

ةنمِ الْغدع عا مسما خمهدم دنعو ، كْتمِ السدع عنِ ميدالْم طسوت دنا عهذْفحو فاَألل م ةنالْغ دنع هدحو اتبِاِإلثْبو ، ع
دحو ذْفبِالْحلِ ، وصتاعِ الْمبقِ إِشالطُّر ةيقب دنع ه"قِ ولطُّرل ةنيباوِلِ الْمدي الْجالً ففَصا ميهف ي الْكَالمأْتيسي ، وف هجاَألو

  .آخرِ الْكتابِ
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(#θßs ôϑtƒ� ª! $# $ tΒ â !$ t±o„ �  دعالر ةورةُ (بِس39اآلي ( ،� (#θà)≈ n=•Β «! $# � ،  

 � (#θè=Å™ö�ãΒ Ïπs%$ ¨Ζ9$# �  ،� (#θà�Ï©% x. É>#x‹yèø9$# �  ،� (#θç/% ỳ t�÷‚ ¢Á9$#  � ، هبا أَشمو 
كذَل ريكَث وهي ، وإِال ف ةعبأَر  عاضوسيأيت ذكرها يف العنوان التايل م:  

�  اْ�rُKْ3َوَ�ُ, َوRًْ" َوَوْ$ً�� َ@اَواُتاْ
� äíô‰ tƒuρ ß≈ |¡Ρ M}$# �  اِءراِإلس ةورةُ (بِس11اآلي  ( ،� tΠ öθtƒ äíô‰ tƒ Æí#¤$!$# �  ِرالْقَم ةوربِس

‰äíô �، ) 6اآليةُ ( uΖy™ sπu‹ÏΡ$ t/̈“9$# �  ِلَقالْع ةورةُ (بِس18اآلي ( ،� ßxôϑtƒuρ ª!$# Ÿ≅ ÏÜ≈ t6ø9$# � 

لَا ينبغي أَنْ يعتمد الْوقْف علَيها، ولَا : وقَد قَالَ مكِّي وغَيره،  )24اآليةُ (بِسورة الشورى 
 مسالر الَفلِ خبِالْأَص قَفإِنْ ولَ والْأَص الَفمِ خسبِالر قَفإِنْ و هأَنا لهابِهشا يلَى مع

#ß �، وقد أضاف البعض  )2/141النشر ( انتهى ÷ètƒuρ  tã 9��ÏWx.  �  ىورالش ةورةُ (بِس34اآلي (

 قبله وليس بعدها ساكن ،) يسكنِ(ولكن الفعل جمزوم عطفًا على جواب الشرط 
ضعالْب افأَضو� ßxÎ=≈ |¹uρ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# �  ِرِميحالت ةورةُ (بِس4اآلي( و نم اوِهو ذْفح سلَي

  .كما قال ابن اجلزري إِذْ هو مفْرد فَاتفَق اللَّفْظُ والرسم والْأَصلُ علَى حذْفه؛ هذَا الْبابِ 
  :قال صاحب السلسبيل الشايف 

 إِنْ كانَ قبلَ ساكنٍ قَد أَتيا... واعرف ملَحذوف من الواوِ ويا 
  سندع والتحرميِ صاحلُ استقر... يدع االسرا والقَمر يمح بشورى 

 ,ِ>َِ�BJ�  )Rْ�5ًَو ٌ,وKْrُ�ََ&َو(َوْ$ً�� اْ��4ََءاِت ا
، وحذفت نونه لإلضافة ، " الـــ"ياءات مجع املذكر السامل املضاف إىل ما فيه  وقع منه

  :وقفًا وحتذف وصلًا  وقد وقع ذلك يف سبعة مواضع بالقرآن الكرمي ، تثبت هذه الياءات
1-� ’ ÎA#u Ç≈ uΗ÷q ‘ �-2 ) .93مرمي ( � �9$#§ ÏϑŠ É)ßϑø9$#uρ Íο 4θn=¢Á9$# � ) 35احلج. (  

3 - � “Î�ÅÑ$ym Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#t� ptø: ’ �-4 ) .196البقرة (�  #$ Ìj?ÏtèΧ Ï‰ øŠ ¢Á9   ) .1املائدة ( � #$

5-� ’ Å5Î=ôγãΒ #” t�à)ø9 “Ì“غَير  �-  7، 6 ) .59القصص ( �  #$ Éf÷è ãΒ «!$# � � ) 3،  2التوبة. (  

ومن الياءات ما حذاللتقاء الساكنني وليس مجع مذكر ساملًا ، مثل ف :  

 ’ Í<'ρ é&� “Ï‰ ÷ƒF{   .فهو ملحق جبمع املذكر السامل  .  )45اآليةُ (بِسورة ص  � #$
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  :قال صاحب السلسبيل الشايف 
 مواضعٍ أَي سبعٍ وقفًا لَدى... وأثْبِت الياء اليت يف اجلَمعِ 

ـءاتحي حاضرِي مقيمي ـلِّـي م ...ـومعي وملكلِّــي الكُــزي فـجِـه  
’ � :الياء اللتقاء الساكنني من الفعل ، حنو  تحذَفوكذلك  ÎA÷σãƒ sπyϑò6 Ås ø9$# �  انعضوالْم

  ةقَرالْب ةورةُ (بِسةُ 247اآلي269، اآلي( .  
  :علة للحذف فهو ثابت وصلًا ووقفًا مثل وما مل يكن فيه 

�  ’ ÎΤöθt±÷z$#uρ � ِب ةقَروهو املوضع الوحيد الذي تثبت فيه الياء يف احلالني خبالف ( )150(الْب

‰Ï“ � ،  )ففيهما احلذف يف احلالني؛  44،  3 موضعي املائدة tGôγßϑø9$# �  افر178(بِاَألع( 

؛  17والكهف  97الياء يف احلالني خبالف موضعي اإلسراء وهو املوضع الوحيد الذي تثبت فيه (
وهو املوضع الوحيد الذي تثبت فيه ( )10(املنافقون ب )أَخرتنِي إِلَى(،   )ففيهما احلذف يف احلالني

،   )؛ ففيه احلذف يف احلالني ؛ ففيه احلذف يف احلالني 62الياء يف احلالني خبالف موضع اإلسراء 
Í_ øóè?� �   ِمجالن ةور26(بِس  (ِب ، لَةادجالْم)17 (ِبانَ ، ورمآلِ ع)116،  10 ( ِفَالبِاَألنو ،)19(  ، 

Ç tΒuρ� Í_ yèt6̈? الذي تثبت فيه الياء يف احلالني خبالف وهو املوضع الوحيد ( )108(يوسف بِ � #$

 �،   ) 20آل عمران  موضع yϑsù Í_ yèÎ6s? �   يماهر36(بِإب (،  ’ ÎA÷σãƒ� …ã&s!$ tΒ �  ِلِ ب18(اللَّي( 

 ،� ’ ÎA÷σãƒ …çµx6 ù=ãΒ � .  

  وو�5ًR ا�aM3@ُر ِ&َ* اْ��4ََءاِت اْ�rُKْ3َوَ�ِ, َوْ$ً��
C �+�8 �� ��ف K� آ��Y ءA�F�"ا 'Fه>/�� "n:7� �KًM��  l5 2�Y وه� ،:  

1-� اللَّه تؤي فوساِء بِ  � وس2 ) .146(الن-� Èβ öθt±÷z$# uρ 4 موالْي�  ةدائ3(بِالْم. (  

3  ،4-� ÍÍ‘#uθpg ø:$# ßN$ t↔ t±Ψ çR ùQ$#  � نِ بمح24(الر ( ، � Í‘#uθpg ø:$# Ä§̈Ψ ä3 ø9$# � ِكْوِيرِ ب16(الت( 
.  
5 - �  ÉΑ$|¹ ËΛÅs pg ø: %ÏŠ$yγs9 tÏ � -6 ) .163(الصافَّات ب � #$ ©! $# (#þθãΖtΒ#u � ِب جالْح)54.(  

7- � Ï‰≈ yγÎ/ Ç‘ ÷Κãèø9$# � ِومِ ب9،  8 . )53(الر-  � ÏŠ#uθø9$$ Î/ Ä £̈‰ s)ßϑø9$# ىطُو �  ةوربِس
  .يف املوضعني  )طُوى(ويالحظ تنوين  ،) 16اآليةُ (بِسورة النازِعات و) 12اآليةُ (طه 
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10  ،11-�  ÏŠ#uθø9$# Ç yϑ÷ƒF{ ≅ÏŠ#uρ È �، ) 30(الْقَصصِ ب � #$ ôϑ̈Ψ9$#  � لِ بم18(الن. (  

  12 -   � ÏŠ$ uΖãƒ ÏŠ$ oΨ ßϑø9$# �  ق ةور13 . )41(بِس- � ÆkΨ çΡ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# � ِب سون103(ي.(  

Ç فَما�-14 øóè? ذُررِ بِ � الن5(الْقَم. ( 15-βÎ)� Èβ÷Š Ì�ãƒ ß≈ oΗ÷q   .)23(يس بِـ �  �9$#§

16-ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ� zƒÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u � رِ  اُألولَىمالز ةوربِس) ُة10اآلي( .  
  :قال صاحب السلسبيل الشايف 

 اجلَوارِ صالِ هاد سا اخشونالن تؤي ...ادني الواد ومٍ أَربعور جح 
ـنجِ الذي يف يــنونـسٍ تـغـنِ الن ذُر ...يــي نأولَ الـا عبـرِد ـادمزـر  

 � ولَاÈβöθt±÷z$#uρ 4 �  :ل الياءات ما حذف لعلة جزم أو بناء أو غري ذلك مثومن 
اآليةُ (بِسورة التوبة  )تغنِ(، )  17، والكهف  97اإلسراء ) (الْمهتد(، ) 44( الْمائدةبِ

Ç،   )23اآليةُ (، وبِسورة يس ) 25 øóãƒ� ª! $# yξ à2 �  اِءسالن ةورةُ (بِس130اآلي (، Ç tΒ uρ� 

Ç yèt7̈? ، وبِسورة النساِء ) 3اآليةُ (بِسورة هود  �  ÏN÷σãƒuρ �،  )20اآليةُ ( بآلِ عمرانَ  � #$

?Èβθè، )20اآليةُ (، وبِسورة الْمائدة ) 40اآليةُ ( ÷σè?� �  فوسي ةورةُ (بِس66اآلي (، ) أْتي موي
إِلَّا بِإِذْنِه فْسن كَلَّم105هود ( )لَا ت( ،� È Ï‰ öκu‰ �  اِءرعالش ةورةُ (بِس78اآلي(  ،È Ï‰ öκu�y™� 

 �sŒ# )27اآليةُ (، وبِسورة الزخرف ) 99اآليةُ (، وبِسورة الصافَّات ) 62اآليةُ (بِسورة الشعراِء  �

Ï‰ ÷ƒF{ $# ( ÿ…çµ‾Ρ Î) ë>#̈ρ r& �  ةُ (بسورة ص17اآلي (، � >Š$ yδ �  ،ِب انعضوالْم دع7،33(الر  ( ،
 رافبغ33(و (برِ ، ومالز) ُة23اآلي(   ،)قُونفَات ادبا ع16لزمر ا( )ي(  ،) كُملَيع فولَا خ ادبا عي (

„É#ô±o �،) 68الزخرف ( uρ u‘ρß‰ß¹ �  ةبوالت ةورةُ (بِس14اآلي( ،  � ÇÙø)tƒ  �  سبع ةوربِس

   .) 62اإلسراء ) (لَئن أَخرتنِ إِلَى(،  ) 77اآليةُ (ورة الزخرف بِسu‹Ï9�  � (ÇÙø .) 23اآليةُ (
يف حاليت  وكذلك الياء حمذوفة وصلًا ووقفًا يف االسم املنقوص النكرة

،  )ركل اسم معرب آخـره يـاء الزمة ، غري مشددة ، قبلها كساملنقوص هو (الرفع واجلر 
  :ثالثون امسـا يف سبعة وأربعني موضعا وهي كما يلي يف القرآن  وقد وقع من ذلك
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  )) اداغٍ وال ع115، النحل  145، األنعام  173البقرة { ب { ٍوصم ، }182 البقرة { ،
، العنكبوت  134 األنعام{ ، آلت }103املائدة { ، حامٍ } 29، النساء  233البقرة { تراضٍ 

 يونس{ ، لَعالٍ } 109التوبة { ، هارٍ } 195األعراف { ، أَيد }  41 األعراف{ ، غَواشٍ }5
، واقٍ } 33فر، غا 36، 23، الزمر  33، 7 الرعد{ ، هاد } 42يوسف { ، ناجٍ }  83

إبراهيم { ، واد } 11 الرعد{ ، والٍ } 10الرعد { ، مستخف } 21، غافر  37،  34 الرعد{
، 7، احلاقة 10مرمي {، لَيالٍ } 101النحل {، مفْترٍ } 96النحل { ، باقٍ } 225، الشعراء 37

، } 36الزمر {، بِكَاف } 33 لقمان{جازٍ  ،} 3النور {، زان } 72طـه {، قَاضٍ } 2الفجر 
دتع12، املطففني 12، القلم 25ق { م { فَان ،} 26الرمحن { َءان ،}44 الرمحن { اند ،

وليس منه  ))}27القيامة {، راقٍ } 20احلاقة {، مالقٍ } 26احلديد {مهتد  ،} 54الرمحن {
))يبِأَيوقد رمست بياءين ) 47الذاريات )) (دطَقن؛  األوىل ساكنة والثانية زائدة عليها دائرة ال ت

 إسالم اليسر من ملتقى مزامري على الشبكة الدولية/ستاذمقاالت لألمن ( للداللة على أا مبعىن القوة
  ).بتصرف يسري

$! �: وأَما قَولُه تعالَى  yϑsù uÇ8s?#u  �  ِلمالن ةورةُ (بِس36اآلي(  اتاإلثْبو ذْفالْح انهجا الْويهفَف– 
 ةبِياططَرِيقِ الش نا   -ميا طَبِيعدا مهدم عاِء مالْي اتإِثْب أَو وننيِ النكسا بِتهلَيع وقَف؛ فَي .  

أَنه قَد ورد الْوقْف علَى الْياِء بِإِثْباتها وحذْفها علَى : وملَخص الطُّرقِ اُألخرى لحفْصٍ 
 مع مد الْمنفَصلِ ثَالثًا) إن عملنا ذه املرتبة(لسكْت الْعام ، وعلَى إِشباعِ الْمتصلِ ا
أَو أَربعا عند عدمِ الْغنة والسكْت ، والتكْبِريِ ، وعلَى مد  ) إن عملنا ذه املرتبة(

،  - أَي في اللّام والراِء  –مع عدمِ الْغنة  )املرتبةإن عملنا ذه ( النوعينِ خمسا
 رِهلَى غَيع ذْفبِالْحو ، اصالْخ كْتلَى السع هدحو اتبِاِإلثْبو.  

آخرِ الْكتابِ وأَما تفْصيلُها فَسياْتي بيانه في الْجداوِلِ الْمبينة للطُّرقِ واَألوجه ، في 
 نيالَمالْع بر لهل دمالْحو ، هانحباِهللا س بِإِذْن.  

....................................  
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  )97(باب يفِ مخارِجِ الْحروف  وصفَاتها 
 دمتعي يذالَّ ومحقَّقٍ ، ومقَدرٍ ، فَالْمحقَّق ه نِيمسى قلَإِ مِسقَنمخارِج الْحروف ت )أ( 
لَعى جٍءز معنٍي مأَ نجاِءز اللِّ( قِطْالنانُس فَ، الشتالْ ان ،لْحق (أَ، ور فَمقَدلَا الْما يعتمد 
لَعكَى مان معنٍي مأَ نجاِءز الْ( قِطْالنجوف الْوخيشوم (و ،مارِخالْ جحروف)98( 

،  ةامعالْ جِارِخمالْى بِمسا يم وأَ في خمسة أَقْسامٍ رئيسةٌ سبعةُ عشر مخرجاً مجموعةٌ
 يهو:  

  الْحروف الْجوفيةُ: الْقسم اَألولُ 
 دالْم وفرح يهونيِ والثَّالثَةُ الل :فا اَألللَها قَبم وحفْتةُ الْمناكةُ  السناكالس اوالْوو ،
تخرج من الْجوف ، وهو  الْمكْسور ما قَبلَها ،، والْياُء الساكنةُ الْمضموم ما قَبلَها 
$ �: كَلمة في  اجتمعت وقَد، خالُء الْفَمِ والْحلْقِ  pκ� ÏmθçΡ � َقَال باحص ةمقَدالْم :  

  اْ�َ�ـRَـْ   َ�ــِ�  Qْ�ََ�ـ�ُرCُ  ا��ـِ�ي  5ََ.ـq  5َـlَـْ   RْYَـKَـ2َ  ا7ُ�ْـُ وِف  Qَ�َـ�ِرُج  9
10  Hَُ�ِ�ـBَ  َوُأْ�َ�ـ�َهـ�  اْ�ـَ�ـْ�ِف  Aُ�ــُ وُف  ، َوِهــ  z  Iَْ+ـَ�ـ8ِـA  ِ�ْ.ـ8َـَ�اِء  َ�ــ

 مسةُ: الثَّانِي  الْقيلْقالْح وفرالْح  
والْحاُء الْمهملَتان  ، والْعين أَقْصى الْحلْقِ : وتخرجان من، الْهمزةُ والْهاُء : وهي ستةٌ 

 نم قْطالن ، نم انجرختو : نم انجرختو ، انقُوطَتناُء الْمالْخو نيالْغلْقِ ، والْح طسو
  :قَالَ صاحب الْمقَدمة  .ه إِلَى الْفَمِ قِ أَي أَقْربِأَدنى الْحلْ: 

  َ�ـــ�ُء  BَـKَـْ,ـٌ�  ِ�ـYْ�َـ4ِـِ$  ُ"ــ��... َهـ�ُء   َهـFْـٌ'  ا�7َـْ.ـVْ�َ  Jَِ|ـq  ُ"ـ��
Cُـْ,ـٌ�  َأْدَ%ــ�Gَ  واْ�ـَ!ـ�ُف   َ�ـ�ُؤَهـ� ...qـ|َVْـ�ِن  َأ;َ�  اْ�ـَ(ـ�ُف  ُ"ــ��  Bَـْ�ُق  ا�.

  حروف اللِّسان   : الْقسم الثَّالثُ 
1 - )الْقَاف( : نم جرخلَى  تاَألع كنالْح نم قَها فَوم عم انى اللِّسأَقْص.  
2- )لَى  ):الْكَافاَألع كنالْح نم قَها فَوم عم انى اللِّسأَقْصجِ الْقَافرخم نفَلُ مأَس.  

 الْكَافو الْقَافو ،وِينِ لَهفَيرح انيمسةً إِلَى يبنِ نِسياللَّهاة يهلْفِّي  ، وُء الْخزالْج
  :قَالَ صاحب الْمقَدمة . الْمتدلي من سقْف الْحلْقِ 

  اْ�ـَ(ـ�ُف َأYَْ:ـُ<  ُ"ــ��،   Bَـْ�ُق  ا�.�َ;ـ�ِن  َأVَْ|ـq...واْ�ـَ!ـ�ُف
 )97 ( هلبِأَكْم ابذَا الْباُهللاه همحر ةرِيصقَارِئِ الْمخِ الْميان شثْمد عير بن السامخِ عيةَ الشالملْععِ  لاتالْم ابِهتك نلَى "متي فكَي

على  28عدد احلروف ) 98(.  مع بعضِ التصرف واِإلضافَات رمحه اهللا للشيخِ الصادقِ قَمحاوِي "الْبرهان"، وكتابِ  "الْقُرآنُ
حرفًا باعتبار  30، والبعض قال ) لَا(ال ينطق هكذا باعتبار األلف حرفًا مستق 29املشهور باعتبار األلف مهزة ، وقال البعض 

   .29، واهلجائية أي املنطوقة  28الغنة حرفًا ، ولكل دليله ، وقال الشيخ أمين سويد حفظه اهللا األجبدية أي املكتوبة 
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وسطُ اللِّسان مع ما يليه من ) : 99()الْمتحركَة واللَّينةالْجِيم والشين والْياُء ( -3
 وفرالْح هذى همستلَى ، واَألع كنالْحوفرةً إِلَى  بِالْحبةَ نِسرِيجالشرِشالْفَمِ ،  ج

 هنم عسا اتم وهو . ةمقَدالْم باحقَالَ ص: vُـYْ�َ�ْـُ�  َوا,�ِBَ  �ُـ,ـ�lَ�ـ�  ا�  
4- )قُوطَةنالْم ادا ) : الضلْياسِ العراَألض نا ميهلا يم عم اناللِّس يافَّتى حدى إِحنأَد

، أَو منهما معا  أَصعبمن الْجِهة الْيمنى ، وهو  وأ اَأليسر ،من الْجِهة الْيسرى ، وهذَا 
وبعص دالْأَش وهةً، و ،  اددتى اماعريوتوالص نإِلَى  م انيِ اللِّسافَتى حدلِ إِحأَو

  :قَالَ صاحب الْمقَدمة  . ؛ لئَلَّا يتغير الْمعنى ، وأَلَّا ينحرِف إِلَى مخرجِ الظَّاِء آخرِها
  Fْ�َُ+ـ�َهـ�  َأْو  َأْ�ـَ;ـَ   ِ�ـْ�  �Mَْ اَسَ�. َوِ�ـَ,ــ�   ِإْذ  Bَ��َـِ�ـِ$  ِ�ــْ�  َوا�ـ�1ـ�ُد

5- )الالم: ( افَةى حنأَد  نا ميهاذحا يم عم ادجِ الضرخم دعا باههتنإِلَى م انالَلس ثَةل
  .) 100(اَألسنان الْعلْيا 

طَرف اللِّسان مع ما فَوقَه من الْحنك اَألعلَى ، ) : النونُ الْمظْهرةُ والْمتحرِكَةُ( -6
   .تحت مخرجِ الالمِ 

وتسمى قَه من الْحنك اَألعلَى ، ظَهره مع ما فَو طَرف اللِّسان قريبا من ) :الراُء( -7
  اللِّسان ، ذَلَقِذَلَقيةَ نِسبةً إِلَى الْ بِالْحروفالالم والنونُ والراُء : الْحروف الثَّالثَةُ 

وفُهٍء طَريلِّ شك ذَلَق .  ةمقَدالْم باحُم :قَالَ ص�eـَ�ـ8َـ�َهـ�  َأْدَ%ــ�َهــ�  َوا�ـــ+ْFُ�ِ  
  َأْدَ�ـُ<  Dَ�ِـ8ْـٍ   ُ�َاِ%ـ,ـِ$  َوا�ــ �ا... اKَjْـُ.ـ�ا   7ْIَـBِ ْpَ  Xُـِ$  ِ�ـْ�  َوا�+>�ُن

اللِّسان مع ما يليه من  طَرف تخرج من ) :من فَوقٍ الْمثَناةُ الطَّاُء والدالُ والتاُء( -8
لمجاورة مخرجِها نِطَع الْغارِ  يةًع، وتسمى حروفًا نِطَ )101( أُصولِ الثَّنايا الْعلْيا

وهلَى ، ووزِ  اَألعزكَالْح آثَار ى بِهري يكَانُ الَّذالْم وهو ، قْفُهس.  باحقَالَ ص
ةمقَداُل  َوا��4ـ�ُء : الْم�    ا��Eَ+ـ�َ�ـ�  5ُْ.َ,ـ�... َوِ�ـْ�   ِ�ـْ+ـُ$  َوIَـ�  َوا�ـ

اللِّسان مع فُويقِ  طَرف تخرج من) : الزاي والسنيو الصاد: حروف الصفريِ ( -9
  . ه، وهي طَرفُه ومستدقُّ نِسبةً إِلَى أَسلَة اللِّسان أَسليةً وتسمى حروفًا، الثَّنايا السفْلَى 

ةمقَدالْم باحقَالَ ص :   
  ا�;>ْ:ـَ.ـq  ا��Eَ+ـ�َ�ـ�  Bَـْ�ِق  َوِ�ـْ�  ِ�ْ+ُ$. ُ�ْ;َ�ـِ(ـْ�   وا�|�ِ:ـْ,ـُ 

الثَّنايا الْعلْيا ، وهو  مع أَطْرافاللِّسان  طَرف تخرج من) : اُءوالثَّ الظَّاُء والذَّالُ( -9
 جرخاللِّم وفرى الْحمستو ، ةثَوِي انناَألس ثَةةً إِلَى لبنِس.  ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  

  Fَ8ِ,ْBَ َpَـ�  ِ�ـْ�. ِ�ْ.Kُـْ.ـَ,ـ�   َوَ"ــ�  َوا�ــ��اُل  َوا�ـ�Dـ�ُء
 )99( هت ، إلييالياء الساكنة بعد فتح ، حنو ب ) .100 ( كَنى أَمنمالْي افَّةالْح نا مهوجريلَ خقو ادالض كْسع.  
  . 120، وسترى يف الرسوم التوضيحية تفاصيل املخارج ص األسنانُ اَألماميةُ ) 101(
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    ةُ   الُحروف الشفَوِي: لرابِع الْقسم ا
  انعون يهو فَةةً إِلَى الشبا : نِسلْيا الْعايالثَّن افأَطْر عفْلَى مالس فَةطْنِ الشب نم جرخي عون

وهو مخرج الْباِء والْميمِ والْواوِ غَيرِ ، وهو مخرج الْفَاِء ، ونوع يخرج من الشفَتينِ 
الْم ةيحٍ ( دفَت دعب ةناكالسو رِكَةحتالْم أَي.(  ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  

  ا�Bَ ِlْFُـْ$  ا��Eَ+�َ�ـ�  اpْـ اِف  َ�ـ�Bَ  Pَْ�َ:ـ�... ا��lَ:ْ$   َ�ـ4ْـِ�  َوِ�ـْ�
  مـيــم  بــاٌء الْــواو للشفَتـيـنِ

 سامالْخ مسالْق :وحومِ رشيالْخ ف  
 ومشيةُ الْخددشالْم يمالْمةُ وددشونُ الْمالن يه وفُهرحةُ ، ونالْغ جرخت هنمو ، فلَى اَألنأَع

 :قَالَ صاحب الْمقَدمة .)102( والْميم الْمخفَاةُ والنونُ الْمخفَاةُ
  اQَ�ْـْ,ـlُـ�ُم  Qْ�َـَ jُـ8َـ�  َوGُـ+�ــ2ٌ

  ُ�ُ�وُف اْ��Oَaِِء اْ�َ�ْ�ِ+4َُ, ) ب( 
 يها وهكْرمِ ذقَدتاِء الْمالْهِج وفرضِ حعب نع عفَرتي تالَّت يهو :  

‘@ �: الْهمزةُ الْمسهلَةُ مثْلُ قَوله تعالَى  -1 Ïϑyg õƒ−#u @’ Î1 t�tãuρ 3 � ،  
  . وتقْرأُ بين الْهمزة واَأللف إِذَا كَانت مفْتوحةً  

$ �: اِأللف الْممالَةَ بين اَأللف والْياِء مثْلُ قَوله تعالَى  -2 yγ11�øg xΧ �   
  ةرالْكَس ةياحن الَةمالْم ةوحفْتالْم فأُ بِاَأللقْرت.  

3-  وحن قَّقَةرالالمِ الْم عفَر يهو هطربِش اللَةالْج ةُ كَلَفْظمفَخالْم الَالالمعت هلى قَو:  
 � š‚ u‘$ t6tG sù ª!$# �Uu‘ š Ïϑn=≈ yèø9$# � .   

4-التةُ وناكونُ السفَاِء، الناِإلخ الَيح وِينلَةٌ نثا أَميهِمف قَتبس قَدغَامِ واِإلدةٌ  وريكَث
)103.(  

  :قال اإلمام الطييب رمحه اهللا 
ـِـده  تقَدمت الَّتي علَى...    زائـــده حروفاً أَيضاً واستعملُوا   لفَائـ

دكَقَص ،يففخت قَدو ـــتعفَرت  ...من ةزمكَالْه،لْكت نيح لَــتهس  
فأَلاِء وــــــالُ إِذْ كَالْيمت   ...ـــادالصايِ وا كَالزكَم قَالُوا قَد  
  ضمـــــا أَشموا ابتدائه كَسر...  ممـــا قيلَ، :كَـ كَالْواوِ والْياِء

فالْأَلي وا الَّتاهرت ـــــتمكَذَا...  فُخهو ا إِذَا اللَّامم غُلِّظَــــت  
ـُظْهِروا لَم إِذَا عدوها والنونَ،   يظْهـر فيما الْميــم كَذَاك :قُلْت...  يــ

  
  .غيرِ رِواية حفْصٍ لهناك حروف أُخرى ) 103.(رقِ الَّتي أَجازت ذَلكوالالم والراُء املُدغمتان بِالْغنة أَيضا وفْقًا للطُّ) 102( 
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  Rَِ��ُت اْ�Kُُ�وِف اْ�َ��&Bِ, اْ�aُMْ3َ@َرِة)  ج(
 لَهقسمٍ لَه ضد ، وقسمٍ ال ضد : الصفَات الْعامةُ للْحروف سبع عشرةَ صفَةً علَى قسمينِ 

، A-1ِ �aَ�َ 0>ِB�  :�B&qَ�َ  0َaِ�َ ا�PXَ��ُت ا
1-  رهالْج )دضوسمالْه ه(  

  منع جريان النفَسِ مع الْحرف لقُوة االعتماد علَيه : اإلعالنُ ، واصطالحا : الْجهر لُغةً 
 هدضو ةالْقُو فَاتص نم وهةً ولُغ سمالْهو ، سما : الْهالحطاصفَاُء ، واإلخ  :نفَةٌ مص  

هوفرح ددعو هلَيع ادمتاالع فعضل فرالْح عفَسِ مانُ النيرج اهنعمو فعالض فَاتص  
 وفري حةٌ فوعمجةٌ مرشع)كَتس صخش ثَّهفَح (ةَ ، وِبِهعساِء التالْهِج وفركُونُ حذَا ت

  ) .مهس= جريان نفس : للحفظ س مع س ( .عشر الباقيةُ هي الْحروف الْمجهورةُ 
  )ها الشِّدةُ والتَّوسطُوضد(الرخَاوةُ  -2

جريانُ الصوت مع الْحرف لضعفه ، وهي من صفَات : اللِّني ، واصطالحا : الرخاوةُ لُغةً 
امتناع جريان : فَالْقُوةُ ، واصطالحا : الضعف وضدها الشدةُ والتوسطُ ، فَأَما الشدةُ لُغةً 

عم توالص  هتقُول فر؛ فَالْحتلَغأَالْ قحالُب الصوتةُي ووررم نِعتمالْ يها اءوهنيب  وفرالْحو ،
 كلي قَوةٌ فوعمجةٌ مانِيةُ ثَميددالش: )كَتب قَط أجِد( .ف ةداةُ الشاعرم جِبيو ي الْكَاف

،  )وهما أَضعف حروف الشدة( إِثْباتهِما في محلِّهِماومعهما  جريان الصوت والتاِء بِمنعِ
  افـتـنت وتتوفَّى مكُكَشرك...  اوبِت بِـكَاف دةًشـ  وراعِ:  صاحب الْمقَدمةكَما قَالَ 

 ىمسيو(اعتدالُ الصوت بين الرخاوة والشدة : فَاالعتدالُ واصطالحا : وأَما التوسطُ لُغةً 
) لن عمر: (الناظمِ والْحروف الْمتوسطَةُ خمسةٌ ، وهي مجموعةٌ في قَولِ) بِالْبينِية أَيضا

رخوة ورخوة ( اِءالر يثلثْتيكُونُ الستةُ عشر حرفاً الْباقيةُ الْحروف الرخوةَ بِ وبِهذا،
  .)ورِخوة

 ةًدحوِ ذُخأْي طُسوتمالْ فرحالْ، و نِيتينِمز نِيتدحوِ ذُخأْي وخالر فرحالْ: ا ناؤملَع الَقَ
زنِمةًي ب ،ينمأْا يالْ ذُخحرف الشدلَّقَأَ يد موِ نحدة زنِميلَ( ةةَظَح التصطْقَفَ مِاد . (  

3- )فَاُلاالتس دضو االهالءعتس ()وفرالْح قح نا ممهو ةاللَّازِم هفَاتص أَي( –  
)هدضيقُ وقالتَّر يمالتَّفْخ( )وفرالْح قحتسم نا ممهو مةزاللَّا فَةنِ الصئَةٌ عاشفَةٌ نص أَي(  

انخفَاض اللِّسان عنِ الْحنك األعلَى إِلَى قَاعِ : االنخفَاض ، واصطالحا : االستفَالُ لُغةً 
بقي من حروف االستعالِء ، واالستفَالُ من الْفَمِ عند النطْقِ بِالْحرف وحروفُه هي ما 

  صفَات الضعف ، وحروف االستفَالِ كُلُّها مرقَّقَةٌ ،
نحولٌ يدخلُ علَى صوت الْحرف فَال يمتلئُ الْفَم : التخفيف ، واصطالحا : والترقيق لُغةً  

ضو ، اهدةً بِصلُغ وهالُء وعتفَالِ االستاالس د : فَاعتاالر. 


